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nyhetsbrev
”Häromveckan
hörde jag ett
föredrag av den
brittiske sociologen
David Hirsh... Hirsh,
som själv beskriver
sig som en stabilt
Guardianläsande
vänsterintellektuell,
vill ta reda på varför
acceptansen för
antisemitiska uttryckssätt är så stor,
inte minst i hans
egna akademiska
kretsar.
Hans tes är att
många inom vänstern tenderar att tolerera antisemitiskt
färgad rasism, eftersom denna retorik i
dag uppfattas som
’antihegemonisk’,
det vill säga utger
sig stå för något
upproriskt, mot den
rådande världsordningen. Parterna i
Mellanösternkonflikten blir kärl där var
och en kan hälla ner
sina fixeringar, och
för delar av vänstern
blir Israel måltavlan
för allt som är fel här
i världen. Det är ett
klassiskt antisemitiskt tankemönster
– att judarna alltid
representerat en
global fara.”
Björn Wiman,
DN 6/5 2012

Obamas sändebud kritiserade Reepalu

R

eepalus språkbruk är
oacceptabelt, sade Hannah Rosenthal, president
Obamas särskilda sändebud i
kampen mot antisemitism, när
hon besökte Sverige.
Som den amerikanske presidentens särskilda sändebud i arbetet
mot antisemitism har Hannah Rosenthal till uppgift att rapportera
om den internationella utvecklingen och söka motverka fientlighet mot judar. I april besökte hon
Malmö för att informera sig om situationen där och föra samtal med
bland andra kommunalrådet Ilmar
Reepalu, vars uttalanden om judar
och antisemitism väckt stark kritik
i och utanför Sverige.
Efter mötet uttalade sig Rosenthal
mycket kritiskt om Reepalus hållning. ”Jag vet inte om han är okunnig
eller vad han lärt. Jag vet inte vad som
finns i hans huvud eller hjärta. Men jag
vet att språket han använder är antise-

Rosenthal mötte även integrationsminister Erik
Ullenhag som uttryckte oro över
antisemitismen i
Sverige och instämde i kritiken
mot Reepalu. I ett
pressmeddelande
skrev Ullenhag:
”Hannah Rosenthal och jag talade
också om situationen i Malmö i dag
och kommunalrådet Ilmar Reepalus
återkommande okunniga
och fördomsfulla
uttalanden som
försvårar arbetet
mot
antisemitism. Dessa skadar inte bara bilden av
Malmö utan hela landets trovärdighet
i dessa frågor.
Foto: U.S. State Department

Tolererat hat

Hannah Rosenthal.

mitiskt. Och det är vad han kommer att
bli ihågkommen för, om situation inte
förändras”, sade hon till TT.

Misstänkte seriemördaren hade lista på ”judar”
I maj inleddes rättegången
mot Peter Mangs som står åtalad för bland annat tre mord
och tolv mordförsök i Malmö.
Majoriteten av offren hade invandrarbakgrund och det har
länge funnits en misstanke om
att rasism kan ha utgjort ett
motiv för brotten.
Av förundersökningen framgår att Mangs hyste främlingsfientliga uppfattningar och
konsumerade stora mängder
högerextrem propaganda.
Han ska, enligt Expo.se (9/5),
till exempel ha prenumererat
på Nationaldemokraternas
tidning Nationell idag, röstat
på SD, återkommande besökt
bloggen Politiskt Inkorrekt (föregångare till Avpixlat) och laddat
ned material som sprids av ame-

rikanska högerradikala grupper.
Mangs har också dragits till
konspiracistiska miljöer; han
har varit aktiv i den så kallade
”sanningsrörelsen”, som ifrågasätter att al-Qaida låg bakom
terrorattacken mot USA den
11/9 2001, och haft ett konto
på nätforumet Vaken.se (dessa
miljöer beskrivs i SKMA:s nyhetsbrev 2/2010).
Expo, som tagit del av förundersökningen, menar att Mangs
världsbild framför allt är präglad
av den amerikanska extremhögerns propaganda, i synnerhet
dess föreställning om en judisk
världskonspiration som strävar
efter globalt herravälde, vad
högerextremister ofta kallar
”New World Order” (NWO). Han
besökte, enligt SvD (7/5), bland

annat en sajt som beskriver sig
som ”En nyhetsoas för amerikaner som lider under den hatiska
censuren från den sionistiska
ockupationen”.
Mangs har återkommande
givit uttryck för uppfattningen
att judar ligger bakom invandringen och det mångkulturella
samhället. Efter att han sett
filmen ”I am legend” skrev han
”Den svarta vetenskapsmannen räddar världen från vitt
hat och inför ett multikulturellt
samhälle, och filmskaparen är
judisk – ren propaganda. Åt
helvete med NWO.”
I andra sammanhang anklagas judarna för att ha försvagat
den ”vita” världen genom att
med psykologiska diagnoser
hämma den ”vita” mannens

naturliga aggressivitet. Daniel
Poohl skriver på Expo.se (9/5)
att Mangs mord och mordförsök
delvis kan tolkas som en attack
mot, vad han föreställer sig vara,
”den judiska makten i samhället,
ett sätt att bryta sig loss från den
andliga judendomens grepp.”
Enligt Expressen (7/5) ska
Mangs också ha gjort upp
en lista på personer som han
uppfattade som judar eller
”Israelvänner”. På listan nämns
runt 150 personer liksom flera
organisationer som Mangs ansåg vara kopplade till ”judendomen”. En anteckning av Mangs
lyder: ”Utan judendomen ingen
sionism; utan sionism inget Israel. Israel är en ockupationsmakt. De som stödjer Israel gör
ett politiskt ställningstagande”.
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Rumsrent hat?
Willy Silberstein

Ordförande för Svenska kommittén mot antisemitism

Jag önskar, tro det eller ej, att jag satt här
med skrivvånda. Att jag skulle sucka att det
finns inget att skriva om.
Tyvärr är det inte så, tvärtom. Det finns
alltför många exempel på uttalanden och
händelser som visar att antisemitismen absolut inte klingar av.
Möjligen får jag en lite
vriden bild. Som ordförande för Svenska kommittén mot antisemitism
följer jag ju de här frågorna mer än tidigare.
Men tyvärr tror jag inte
att det är förklaringen till
att jag ser alltfler skrämmande händelser eller hör
uttalanden som jag gärna
skulle vilja slippa höra.
Min känsla är att judehatet inte är i avtagande
utan att läget blivit mörkare. När Forum för levande historia gjorde en
mätning av attityder bland
gymnasieelever för en tid
sedan bekräftades den bilden. Det är ingen
dramatisk ökning, men likafullt pekade
mätningen på att fördomar mot judar var
något mer utbredda än vad som var fallet
några år tidigare.
En oroande förändring är att vi nu hör
antisemitiska uttalanden från personer som
åtnjuter respekt i den offentliga debatten.
Jag tror att många i Sverige har intrycket
av att Johan Galtung, den norske freds- och
konfliktforskaren, är en demokrat med humanistiska värderingar, oavsett om man håller med honom i alla sakfrågor.
Själv hade jag inte följt honom närmare.
Men mitt intryck var ändå att han var en ganska seriös debattör.
Tyvärr hade jag fel.
När jag läste det han skrivit i den norska
tidskriften Humanist (1/2012 www.humanist.no) blev jag förskräckt. Det är sällan
judehatet kommer fram så tydligt.

Att en person uppmanar till läsning av judehatets bibel Sion vises protokoll, gjorde
mig bekymrad. Eller när han skriver att 96
procent av världens media ägs av judar. Den
uppgiften, visade det sig, kommer från nazistiska hemsidor i USA, vilket är betecknande.
Jag skrev en artikel om
detta på DN:s kultursida,
den återfinns också i nyhetsbrevet (se sidan 4).
Tack och lov möttes jag
av många positiva kommentarer. Att högerextrema grupper applåderar
Galtung är inte förvånade.
Men oroväckande nog
vägrar även vissa andra,
inte sällan i vänsterkretsar, att ta in att det Galtung påstår är ren och skär
antisemitism och försvarar
honom också nu.
I Grekland är utvecklingen också mycket
skrämmande. Denna krönika skrivs före nyvalet, så det jag har på
min näthinna är att Gyllene Gryning fick sju
procent av rösterna i valet i maj. En av 14 i
demokratins vagga Grekland har alltså röstat på ett parti som förnekar Förintelsen och
som hyllar Adolf Hitler.
Grekland är med i EU, dess företrädare är
med och formar din och min vardag. Måtte
Gyllene Gryning hållas på armlängds avstånd av alla andra i det grekiska parlamentet, precis som Sverigedemokraterna tillåts
ha ytterst litet inflytande på svensk politik.

”Vi hör nu
antisemitiska
uttalanden från
personer som
åtnjuter respekt
i den offentliga
debatten.”
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En annan fråga, som fått stor uppmärksamhet i media, är en artikel i Expressen 5/5
av Niklas Orrenius om judehatet i Malmö
(se sidan 8).
Där berättas hur elever bildade talkör
utanför ett klassrum, en talkör som ropade
”jävla jude, jävla jude”. Adressaten var en
judisk lärare.

Låt mig citera en bit ur den lysande artikeln:
”När en elev sa ”vi vill döda alla judar”
släppte Sofia bomben:
- Då kan du börja med mig.
Det blev tyst i klassrummet. Var det ett lärartrick? Ett sätt att få eleverna att tänka efter?
När en elev till slut frågade ”är du jude?”
hörde Sofia sin morfars röst i huvudet.
Morfar hade överlevt Förintelsen och sedan
förföljts på nytt i Polen. Under hela Sofias
uppväxt i Malmö hade morfar och mormor
inpräntat: ”Säg aldrig att du är judinna”.
- Jag hade tänkt: ”de är krigsskadade, klart
att man inte behöver dölja att man är jude”.
Nu förstod jag plötsligt.
Men Sofia ville vara ärlig. Ja, jag är judinna, sa hon. En elev var klentrogen: ”Men
du är ju snäll!” Andra skämdes, sade förlåt:
”Vi menade inte dig”.
Två tjejer började gråta, Sofia grät också.
Lektionen slutade i kramar.
Fast något var förändrat, märkte Sofia
under de följande veckorna. Elever slutade
komma på hennes lektioner - samma killar
som uttryckt hat mot judar. Andra undvek
hennes blick.
En dag stod en nioårig elev som fastfrusen
utanför hennes klassrum. Det var en kille
som Sofia verkligen gillade, ”en fantastisk
unge” med hennes egna ord.
- Varför kommer du inte in? frågade hon.
- Jag får inte för mamma och pappa, svarade pojken.
- Varför inte?
Nioåringen skruvade på sig. Till slut svarade han.
- Du är jude.”
Är det någon som säger emot mitt påstående. Judehatet i Sverige har inte minskat,
snarare tvärtom.

Willy Silberstein

Ordförande för Svenska kommittén
mot antisemitism

SKMA:s kommentar till Ilmar Reepalus
uttalanden om att Sverigedemokrater
skulle ha ”infiltrerat” judiska församlingen i Malmö, ursprungligen publicerad på
SKMA:s blogg 26/3.

Malmös kommunalråd Ilmar Reepalu har
återigen visat att han har svårt att diskutera
frågor som rör judar och antisemitism utan
att hemfalla åt grumligheter och fördomar.
Det senaste exemplet är hans påstående
i tidskriften Neo (2/2012) att det skulle
finnas en stark koppling mellan judiska
församlingen i Malmö och Sverigedemokraterna och att ”SD:are har infiltrerat den
judiska församlingen för att på så vis driva
sitt muslimhat”.
Påståendet är grundlöst, något som även
judiska församlingens ordförande nu tvingats gå ut och klargöra. Men det stigmatiserar
och misstänkliggör Malmös judar samtidigt
som det riskerar att ta död på diskussionen
om antisemitism genom att måltavlorna för
hatet utmålats som rasister.
Reepalus standardsvar när han kritiseras
för sin hållning till judehatet i Malmö är att
även andra grupper utsätts för rasism och att
judar inte kan kräva att behandlas på ett ”speciellt” sätt (se t.ex. intervju i Studio ett, P1,
23/3). Det är ett både besynnerligt och farligt
resonemang.
Ingen förnekar att även andra grupper
drabbas av rasism och ingen har krävt särbehandling för judar. Vad som krävs är att även
den rasism som drabbar Malmös judar ska
erkännas och motverkas, istället för att, som
i Reepalus fall, bagatelliseras, rationaliseras
som Israelkritik eller beskrivas som ett hat
judar delvis själva bär ansvar för.
Reepalus förvrängning av debatten, hans
demagogiska försök att ställa olika grupper
mot varandra, riskerar om något att förstärka
motsättningarna i Malmö och ge ytterligare
näring till den judefientlighet som existerar.
Reepalu har sedermera backat från uttalandet om infiltration. Det är förvisso bra. Men
skadan är skedd. Och trovärdigheten är låg
hos en person som efter varje nytt unket uttalande gör en partiell reträtt för att strax efteråt
dyka upp med ännu ett grumligt resonemang.
Saken blir inte mindre märklig av att
Reepalu, samtidigt som han fabulerar ihop
en historia om kopplingar mellan judiska församlingen och SD, tillsammans med bland
annat en SD-politiker författat en skrivelse
om flyktingmottagande och brottslighet i
Malmö, en samverkan som väckt stark kritik
(se t.ex. Aftonbladets ledarblogg 20/3, Dagens Arena 23/3).
För två år sedan kritiserade dåvarande
s-ordföranden Mona Sahlin Ilmar Reepalu

Bildtext:Foto: © Malmö stad/Atelje Brorson

Reepalus grumligheter

Ilmar Reepalu.

för hans krav att Malmöjudarna borde ta
avstånd från Israels politik och antydningar att
deras situation i staden hade med konflikten i
Mellanöstern att göra. För Sahlin var kampen
mot antisemitism en ”helt egen fråga” och

Mellanösternkonflikten ”hade inget att
göra med rättigheterna för unga judiska
människor i Malmö att känna sig trygga och
få uppbackning från den politiska världen”.
Hon uppmanade också stadens politiska
ledning att ha en bättre dialog med den
judiska församlingen (Sydsvenskan 14/2
2010).
Efter Reepalus senaste uttalanden om
att SD infiltrerat den judiska församlingen
i Malmö har Judiska centralrådet i Sverige
protesterat skarpt, och i ett brev ställt till
socialdemokraternas nya ordförande Stefan
Löfven skrivit att Reepalu nu ”överträtt alla
gränser” och att han inte längre har någon
trovärdighet bland Sveriges judar.
För Reepalu är orsaken till att relationerna
nu är svåra att reparera att de svenska judarna ”inte lyssnar” på honom, men Stefan
Löfven uttrycker i sitt svar till centralrådet
”förståelse” för församlingarnas reaktion och
understryker ”vikten av att bibehålla de goda
relationerna mellan vårt parti och de judiska
församlingarna”. Löfven avslutar: ”Det är
aldrig okej när våra företrädare uppfattas
som otydliga när det gäller alla människors
lika värde” (Skånskan 23/3).
Vad detta betyder i praktiken återstår att
se, men om de senaste och fortsatta grumligheter från Reepalu inte möter motreaktioner skadas naturligtvis även partiets
trovärdighet.

Löfven mötte
Judiska centralrådet
S-ledaren Stefan Löfven

mötte Judiska centralrådets
ordförande Lena PosnerKörösi den 2/4 för att diskutera affären Reepalu. Enligt
SvD (2/4) konstaterade Löfven efter mötet att Reepalus
uttalanden ”inte varit bra”.
”Vi har gjort väldigt klart
att vi står väldigt stadigt
på vår värdegrund, och det
är människors lika värde”,
sade han. Om Reepalus uttalanden sade Löfven: ”Vi
tycker det är olyckligt att

det uppfattas som något annat än det partiet faktiskt
står för.”
S-ledaren menade sig
dock ha fortsatt förtroende
för Reepalu och manade honom att påbörja arbetet med
att ”återskapa förtroendet
som den judiska församlingen i Malmö säger att han
inte har”.
Posner-Körösi beskrev
mötet som konstruktivt,
men upprepade att Judiska centralrådet fortsatt

saknade förtroende för
Reepalu. På frågan om hon
i likhet med Löfven ansåg att Reeaplu delade det
socialdemokratiska partiets värdegrund svarade
Posner-Körösi: ”Nej, jag
tror ju inte att Reepalu gör
det. Men om han gör det så
får han bevisa det. Och om
han bevisar det i handling,
då kommer jag tro på det.
Men det har varit för många
misstag för att jag ska känna mig trygg i det.”
svenska
kommittén

mot
antisemitism
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Antisemitismen gör entré
i de norska finrummen

©Giger Marcel snow-world.ch (Wikipedia Commons).

Freds- och konfliktforskaren Johan Galtungs oförblommerade antisemitism
är en varningssignal, skriver SKMA:s ordförande Willy Silberstein.

Johan Galtung.
Finrummen öppnar sig för
judehatet. Rummet finns i vårt
grannland, Norge, och den som
sitter där och, mer ogenerat än
jag sett på länge, levererar antisemitiska spyor är den kände
freds- och konfliktforskaren Johan Galtung.
I en häpnadsväckande artikel
(i Humanist.no 1/2012) dammar
han av hatfyllda teorier, som inte

sett dagens ljus på länge, och som
inte heller borde ha fått se dagens
ljus nu.
Helt ogenerat ansluter sig Galtung till några av de mest extrema
antijudiska myterna. Med hänvisning och länk till texter som cirkulerat sedan länge på nazistiska
och antisemitiska hemsidor, och
som går att spåra till William
Pierce, en av efterkrigstidens

Antisemitism i Norge
Enligt en attitydundersökning som genomförts av

Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter
(HL-senteret) i Oslo och som
publicerades i maj 2012 bär 12
procent av den norska befolkningen på en utpräglat antisemitisk inställning. 19 procent
instämmer i påståendet att
”världens judar i det fördolda
arbetar för främja judiska intressen”, 20 procent anser att
”judar har ett alltför stort inflytande över världsekonomin”
och 26 procent anser att ”judar

4

svenska
kommittén

mot
antisemitism

ser sig själva som bättre än andra”.
Øivind Kopperud, som samordnat undersökningen, säger
till Verdens Gang (29/5) att andelen som instämmer i enskilda
antisemitiska påståenden är
”direkt skrämmande” och understryker att uppfattningarna
kommer till uttryck i ett politiskt och ekonomiskt stabilt
Norge. Studien pekar även på
att negativa attityder till bland
annat romer och muslimer är
utbredda. Rapporten kan läsas
på www.hlsenteret.no

”Galtung tycker att fler bör läsa
Sions vises protokoll. Själv kan
han inte läsa den ’utan att tänka på
Goldman Sachs’, tala om en judehatande insinuation.”
ledande amerikanska nazister,
”konstaterar” Galtung att 96
procent av världens medieföretag ägs av judar.
Siffran är självklart helt
orimlig. Det finns ingen annan
tänkbar förklaring än att Galtung vill sprida en av judehatets
grundbultar, nämligen att judar
dominerar media för att kunna
påverka opinioner för sina dunkla
syften.
Mönstret känner vi igen från
århundraden av judehat. Men nu
plockas det fram av en intellektuell, respekterad debattör som
nyligen till exempel intervjuades
av Aftonbladets kultursida.
Galtungs judejakt slutar inte här.
Han tycker att det vore intressant
att se närmare på hur innehav av
tillgångar ser ut, med bland annat
judisk hemvist som utgångspunkt.
Dock får denna analys anstå, men
bara hans rader insinuerar bilden
av giriga judar som roffar åt sig
stora tillgångar. Till vilket syfte
gör Galtung det?
Galtung tar också upp Sions
vises protokoll, denna judehatets
bibel. Det är en skrift från slutet
av 1800-talet och påstås komma
från judar som där beskriver hur
judarna vill ta herravälde över
världen. Sions vises protokoll
har bevisats som ett falsarium,
skriven av den ryska säkerhetspolisen.
Den förklaringen är allmänt
accepterad. Dock inte av Galtung, han tror inte att den ryska
hemliga polisen skulle ha klarat
av uppgiften, men går inte in på

vem som i stället hållit i pennan.
Judarna…?
Galtung tycker att fler bör läsa
Sions vises protokoll. Själv kan
han inte läsa den ”utan att tänka
på Goldman Sachs”, tala om en
judehatande insinuation.
Galtungs urspårning är en
stark varningssignal om att någonting håller på att hända, och
att gränsen till öppen antisemitism även i finrummen kanske
inte är så långt borta.
Willy Silberstein
Ordförande för Svenska
kommittén mot antisemitism
Artikeln publicerades
ursprungligen
i Dagens Nyheter 30/4 2012.
Sions vises protokoll, fransk utgåva från
1920-talet.

Linton och den
”ersatta” antisemitismen
Forskning visar att antisemitismen blivit tydligare i
flera europeiska länder och
fortsatt utgör en central
ideologisk beståndsdel
inom betydande delar av
extremhögern. Trots detta
söker vissa debattörer göra
gällande att antisemitismen
är överspelad eller ”utbytt”
mot andra fördomar. En av
dem är journalisten Magnus
Linton.
Påståenden om att antisemitismen skulle vara marginaliserad, passé eller ”ersatt” av islamofobi liksom att extremhögern
i Europa ”bytt ut” judehatet mot
andra former av hat har florerat
under längre tid. Dessa generaliserande påståenden, som saknar
stöd i forskningen, kan delvis
förstås som en politiskt motiverad mytbildning, men den hjälps
också på traven av en djupgående
okunskap om hur antisemitismen,
andra former av grupphat och de
olika högerextrema strömningarna ser ut i dagens Europa.
Antisemitismens plats och
funktion inom den yttersta högern i Europa har belysts i flera
aktuella undersökningar. Den
österrikiske forskaren Heribert
Schiedel visar i sin bok (Extreme Rechte in Europa, 2011)
hur den främlingsfientliga propagandan i synnerhet i Västeuropa
i allt högre utsträckning kommit
att riktas mot muslimer, hur hat
och förföljelse drabbar romer
i flera länder, men också hur
antisemitismen fortsatt utgör ett
ideologiskt fundament i många
extremnationalistiska rörelser,
framför allt men långtifrån endast i Central- och Östeuropa.
Påståendet att judar skulle ha
”ersatts” av muslimer som fiendebild inom extremhögern avvisar han helt.
I rapporten ”Antisemitism i
Tyskland” (se nyhetsbrev mars
2012), fastslås likaledes att judefientlighet för den samtida tyska
extremhögern utgör en grundläggande ideologisk beståndsdel.

Judar var måltavla ”förr”

En ny röst i den svenska kör som

söker framställa antisemitismen
som överspelad och marginell
i Europas högerradikala rörelser och i Västeuropa generellt är
journalisten Magnus Linton. Han
har i en rad sammanhang fört fram
uppfattningen att extremhögern i
Europa strävar ”bort från antisemitismen mot islamofobin” (ABFseminarium 10/12 2011), att judar
utgjorde en måltavla ”förr” men
har idag bytts ut mot muslimer,
romer och ”förrädare” eller ”kulturmarxister” (Studio ett 11/1).
Linton medger existensen av
antisemitism i Ungern, men tycks
inte uppfatta den som central i den
ungerska extremnationalismen.
I sin bok De hatade. Om radikalhögerns
måltavlor
(2012) skriver Linton att
”stora delar
av de väst
europeiska
väljarna…
tycker fortfarande
att
det finns för
många muslimer i Europa”. Däremot,
meddelar han,
har ”antisemitismen förlorat
sin tjusning”
för västeuropeiska opinioner.
Linton har rätt när det gäller xenofoba och antimuslimska uppfattningar – dessa är oroväckande utbredda. Men påståendet
om antisemitismens tillbakagång
och förlust av attraktionskraft är
missvisande.
Det felaktiga i Lintons påstående demonstreras bl.a. av den
mångnationella attitydundersökning som forskare vid Bielefelduniversitetet genomförde häromåret (se nyhetsbrev juni 2011)
liksom av Pew-centrets mätningar.
Enligt de senare har andelen negativt inställda till judar ökat i flera
länder i både Väst- och Östeuropa
under senare år. Det finns också
en omfattande kvalitativ forskning som pekar på att vissa typer
av antisemitiska föreställningar
blivit vanligare och mer accepterade i den politiska debatten i flera

länder i västra Europa. Slutligen
har antalet rapporterade antisemitiska hatbrott ökat kraftigt i ett
antal västeuropeiska länder under
00-talet.
”Förutsägbar exkludering”

När Linton i Dagens Arena
(17/1) fick frågan ”Vad är förklaringen till att de andra måltavlorna (för högerextremistiskt
hat) har fallit bort?” svarade han
”Antisemitismen är för belastat
av förintelsen och vi har lärt oss
att klä av de schablonerna.” Även
bortsett från utsagan om att antisemitismen ”fallit bort” – vilken
den alltså inte har – är detta är
ett grundlöst påstående. Något
stöd för påståendet att ”vi”
– om Linton
därmed menar
europeer eller
svenskar överlag – skulle ha
”lärt oss att klä
av de [antisemitiska] schab
lonerna” finns
inte. Tvärtom
finns på många
håll uppenbara
svårigheter
att identifiera
antisemitiska
föreställningar
när de reproduceras i debatten.
Detta problem gör sig även gällande när judehat propageras av
radikala islamister och andra
politiskt extrema grupper. Det
finns i vissa opinioner dessutom
en ideologiskt betingad ovilja att
se och erkänna antisemitismen
som problem, i synnerhet om
den kommer till uttryck i sammanhang som rör Israel-Palestinakonflikten.
Lintons selektiva och skeva
bild av extremhögern kommenteras på ett intressant sätt av Daniel
Poohl i en recension av Lintons
bok i Expo 1/2012. Poohl ser
flera förtjänster med boken. Han
välkomnar med rätta Lintons val
att låta offren för extremhögerns
hat och våld komma till tals, men
vänder sig mot författarens försök
att karaktärisera hela Europa utifrån nedslag i tre länder – Norge,

”Det
offerperspektiv
som tydligast
lyser med sin
frånvaro är
judarnas.”

Holland och
Ungern. Och
han riktar
skarp kritik
mot vad
han beskriver som
”den förutsägbara
exkluderingen av
antisemitismen”:
”Lintons triangelresa säger mycket om de länder som
besöks, men långt ifrån allt om
vad som händer i Europa. Det
offerperspektiv som tydligast lyser med sin frånvaro är judarnas.
Det börjar bli en allt mer etablerad sanning att islamofobin har
ersatt antisemitismen. Det är en
bedräglig bild. I stora delar av
östra Europa kan antisemitismen
fortfarande fungera som en legitim förklaringsmodell i den politiska debatten.
Antisemitismen har inte bytts
ut, den har kompletterats med islamofobin. Fiendebilden anpassas efter vad som är gångbart i
respektive länder. Tyvärr får
man ett annat intryck efter att ha
följt med på Lintons resa genom
Europa. Lintons val av länder
och offer följer dessvärre ett
tröttsamt mönster där vänstern,
där Linton hör hemma, i större
grad höjer rösten mot islamofobi
medan högern protesterar mot
antisemitismen.”
Det är synd att Linton inte förmår diskutera extremhögern på
ett sakligt sätt. Vad vi behöver
är inte fler inlägg som av olika
skäl blundar för eller spelar ned
hatet mot judar eller muslimer
eller romer eller någon annan kategori, utan analyser som sakligt
och grundligt undersöker den
yttersta högerns olika ansikten
och belyser de olika former av
grupphat som existerar parallellt
och inte sällan i förening i dagens Europa.
SKMA
Artikeln utgör en förkortad
och bearbetad version av en text
som publicerades på SKMA:s
blogg 12/3 2012.
svenska
kommittén

mot
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debatten om antisemitism
Mathan Ravid om den tyske författaren och Nobelpristagaren Günther Grass dikt ”Vad som måste sägas”, problematiska
inslag i det svenska mottagandet av texten – och hur Israel används för att tysta debatten om antisemitism.
I en artikel om mordet på Folke Bernamitisk argumentation med syftet att göra den antisemitism att göra, och skrapar man på ytan
dotte i Aftonbladet (8/4) hänvisade Anders ”modige” budbäraren – när denne kritiseras – minner föreställningar i Grass text om idéer
Hasselbohm med diffus retorik till sinistra till en martyr på den ”politiska korrekthetens” som sprids i de höger- och vänsterextrema
”mäktiga judiska intressen” och tillade att altare. En jämförelse kan göras med invand- samt islamistiska miljöer där den mottagits
”det är lika fruktansvärt att nu stänga in rarfientlig och antimuslimsk retorik, där det med jubel: den judiska staten och/eller dess
palestinier i Gaza, som det en gång var att ständigt hävdas att eliten tabubelägger vissa politik utgör ett hot mot hela mänskligheten
stänga in judar i getton”.
och ”världsfreden”; med minnet av FörinDen senare bilden är central i eftelsen som främsta judiska utpressningsvaterkrigstida antijudiska diskurser och
pen säkerställs att Israel undgår all kritik;
kopplad till en skuldproblematik. Gealla som bryter detta ”tabu” stämplas som
nom att anklaga judarna för att begå
antisemiter.
likvärdiga brott som nazisterna kan det
Grass dikt är djupt problematisk, och
svåra minnet av Förintelsen lättare hande som okritiskt försvarar honom värnar i
teras. Den tyske historikern Wolfgang
alla hänseenden mycket grumliga uppfattBenz har beskrivit det som antisemitism
ningar. Detta tycks inkludera oroväckande
inte trots, utan på grund av,
många inom den svenska mainstreamdeAuschwitz.
batten.
En annan text i vilken naBland annat försäkrade Petter Larsson i
Aftonbladet (10/4) att det ”i sak” inte fanns
zianalogier kan skönjas är den
tyske författaren och Nobelmycket att invända mot Grass dikt – reaktiopristagaren Günter Grass uppnerna bevisar ju tesen om ett starkt tabu mot
märksammade dikt ”Was geIsraelkritik i Tyskland. Två dagar senare fick
sagt werden muss” (”Vad som
Larsson medhåll av kulturchef Åsa Lindermåste sägas”), i vilken han inte
borg som intygade att den som kritiserar
längre säger sig kunna tiga om
Israel regelmässigt anklagas för antisehur Israel ”äventyrar en redan
mitism. I samma tidning fastslog Dror
bräcklig världsfred” med den rätt till nukleFeiler (19/4) att den ”förföljde författaärt anfall (Erstschlag) mot Iran han påstår att
ren” Grass svenska kritiker hukade sig
landet hävdar. Ett anfall som skulle kunna ”utför den israeliska regeringen och ”proplåna” hela det iranska folket och i bästa fall
pagerade för åsiktsförtryck”.
förvandla ”oss överlevande” till ”fotnoter”.
Artiklarna är de senaste i en lång rad
Som Frankfurter Allgemeine Zeitungs anexempel på hur Aftonbladet misslyckats
svarige utgivare Frank Schirrmacher visat är
med att hålla rågången mellan legitim
Grass ordval knappast slumpmässiga. Han
kritik av staten Israel och antisemitism.
använder medvetet termen Überlebende, beSom Jonathan Leman har hävdat
nämningen på de judar som överlevde Tredje Kritisk diskussion om Grass dikt i tyska medier – okritiskt försvar i Aftonbladet.
(Medievärlden 13/12 2010) finns det
en okunskap och osäkerhet inom den
Rikets förföljelser. Ännu viktigare, påpekar
Schirrmacher, är att Grass anspelar ”nästan orsvenska journalistkåren kring vad nudagrant på den ceremoni till minne av kristall- obehagliga sanningar som inte får kritiseras.
tida antisemitism är, som resulterar i att
natten 9 november 2008, vid vilken Charlotte
Att Grass använder sig av en i dessa sam- antijudiskt tankegods, ofta framfört genom
Knobloch (dåvarande ordföranden för judiska manhang känd argumentationsstrategi har på- insinuationer och kodord, kan röra sig uncentralrådet i Tyskland) varnade för att Förin- pekats av många i den tyska debatten, inklu- der radarn.
telsens offer kunde bli ‘historiens fotnoter’”. sive Klaus Hillenbrand som i vänstertidningen
Hur förklaras annars att Sveriges största
Grass förklaring till sin tidigare tystnad Die Tageszeitung betecknat hans påstående tidning inom loppet av några dagar publiceblottlägger skuldproblematiken. Likt Na- som ”falskt” och ”oärligt”. Ingen hävdar rat texter som använder en för högerextrem
zitysklands judar har den förre SS-soldaten nämligen att kritik av israelisk politik har med antijudisk propaganda karaktäristisk terminoGrass blivit offer för sin ”härkomst”, som
logi, nyttjar och försvarar för den nutida antifått honom att underordna sig ”det allmänna
semitiska diskursen centrala analogier, samt
tigandet” och förbjudit honom att kritisera
framför budskapet att de som vågar kritisera
Israel och dess politik. För den som bryter
Israel berövas sin yttrandefrihet?
ledet, fortsätter Grass, är ”domen ‘antisemitism’” vanlig.
Mathan Ravid
Något ”tabu” mot Israelkritik existerar inte.
Mathan Ravid är Masterstudent i historia
vid Uppsala universitet och medlem i
Den judiska staten kritiseras regelmässigt i
SKMA. Texten publicerades urspungligen i
tysk debatt, och själva idén är en konstrukExpressen 24/4 2012.
tion som återkommande frambesvärjs i antise-

»De som varnar för
antisemitism dränks ofta i en
debatt om ’Israel’.«
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Svar till mina kritiker
Reaktionerna på min artikel visar hur brist på argument
kan leda till olika försök att undvika debatt. I sitt svar (Aftonbladet 25/4) skriver Åsa Linderborg
bland mycket annat om formuleringen ”mäktiga judiska intressen”
(typisk för antisemitisk propaganda) i Anders Hasselbohms artikel
(Aftonbladet 8/4) om mordet på
Folke Bernadotte till ”judiska intressen” bakom bildandet av staten Israel, och ändrar därmed såväl
innebörd som symbolik. Därtill
låtsas Linderborg – som hyllat en
blogg (Aftonbladet 8/1 2009) på
vilken Israels agerande regelbundet likställts med Nazitysklands
– ge mig ”rätt” i något jag aldrig
hävdat: att jämföra Gaza med Förintelsen ”leder ingen vart”. I min
text betonas att sådana jämförelser
är centrala i efterkrigstida antijudiska diskurser.
Mantrat om ”Israelvänner”
Tidens chefredaktör Daniel Suhonen agerar istället självutnämnd
antisemitismexpert, uppmanar till
”väldigt saklig” debatt och hävdar

därefter utan tillstymmelse till argument att mina påpekanden helt
saknar grund (Expressen 27/4). I
min artikel ägnar jag inte en bokstav åt att försvara eller ens diskutera Israels politik, trots detta avslutar Suhonen föga oväntat med att
avfärda mig som ”Israelvän”.
Termen plockas upp av Helsingborgs Dagblads kulturchef Gunnar
Bergdahl (Expressen 30/4). Enligt
Bergdahl tillhör jag de så kallade
Israelvänner som ”alltid bagatelliserat landets massförstörelsevapen”, som om min text gällde ubåtar och missiler.
Bergdahl tillhör den skara föregivna ”Palestinavänner” som återkommande bagatelliserat och ursäktat antisemitism. Exempelvis 2008,
då han utmärkte sig genom att försvara den påstått ”antirasistiska” tidskriften Mana. Denna hade då stått
för ett konsekvent och entusiastiskt
stöd till judefientliga strömningar
i Europa och Mellanöstern, spridit
konspirationsteorier om ”sionister”
och publicerat internationellt ökända
antisemiter som Israel Shamir, vilken i Mana bland annat beskrev
judar med termer som ”Shylock lå-

nehajen” och kallade en överlevande
från Förintelsen för ”betala-medandu-gråter-holocaust-snyftaren”.
Enligt Bergdahl var Mana dock
”programmatiskt antirasistisk” och
tidskriftens fördomsfullhet inget annat än ”Israelkritik” (Helsingborgs
Dagblad 16/1 2008).
Feilers okunskap
Pricken över i:et står Dror Feiler
för när han sin vana trogen – likt
Grass i dennes dikt – använder sin
och andras ”härkomst” som slagträ,
som om judisk identitet per automatik medför expertkunskaper om
antisemitism (Expressen 9/5). Feilers okunskap blottläggs återigen
när han hävdar att påpekandet att
nutida antisemitism ofta förkläs
som kritik mot staten Israel är att
”vulgarisera debatten”. Tvärtom
torde alla i ämnet ledande forskare
vara överens om följande: inte
minst i västerländska demokratier
som sedan Förintelsen präglats av
en tabubeläggning av öppet judehat
kan debatten om den judiska staten
i vissa fall utgöra en kanal för spridandet av antisemitiska idéer. Detta
utesluter inte det faktum att de allra

flesta Israelkritiker förmår uttrycka
sina synpunkter utan att ta till eller
försvara fördomar och stereotyper.
Så tystas debatten
När Feiler framställer mig som ”rabiat” utövare av ”en från staten Israel utprövad täppatillmunnen-retorik” försöker även han skifta fokus.
Det påstås nämligen återkommande
att frågan om antisemitism används
för att tysta kritik mot Israel. Som
den brittiske sociologen och vänsteraktivisten David Hirsh påpekat
är syftet med denna argumentation
ofta det motsatta: Israel används för
att tysta debatten om antisemitism.
Mina kritikers poserande som
offer för en ”smutskastningskampanj”, deras oförmåga/ovilja att
argumentera i sak samt deras medvetna förvrängningar av innebörden
av min och andras texter är talande
exempel på hur de som varnar för
antisemitism ofta dränks i en debatt
om ”Israel”.
Mathan Ravid
En kortare version av repliken
publicerades i Expressen 16/5
2012.
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De är offren
för judehatet i Malmö
Skolelever som skanderar
”Jävla jude!”. Lärare som slutar på grund av hatet. Spelare
i den judiska fotbollsklubben
SK Hakoah som kallas ”judejävlar”. En 14-årig pojke som
inte vågar bära kippa. Niklas
Orrenius skildrar antisemitismens vardagliga yttringar
i Malmö, men också dem som
vägrar böja sig för hatet.

H

emkunskapslektionen på Örtagårdsskolan i Malmö
urartade. Åttondeklassarna kastade
saker och hällde diskmedel på
golvet. Läraren Henryk Grynfeld
såg ingen annan råd än att avbryta
och ställa in lektionen.
Utanför klassrummet samlades
hans missnöjda elever.
Någon började.
En enkel ramsa.
Fler stämde in.
Snart hördes en taktfast talkör
från korridoren:
- Jäv-la jude! Jäv-la jude!
Jävla jude. Hur många gånger
har 65-årige Henrik Grynfeld hört
de orden i sitt liv? Han har tappat
räkningen.
I uppväxtens Polen hörde han
historierna om grymma judar som
blandar barns blod i påskbrödet,
berättelserna om att ”judarna dödade Jesus”.
I slutet av 1960-talet, inte
många år efter att nazisternas
ugnar i Auschwitz slocknat, gick
en antisemitisk utrensningsvåg
genom det polska samhället. Judar förklarades oönskade och utestängdes från universiteten.
Den då 23-årige Henryk Grynfeld fick sparken från jobbet som
hamnkontrollant i Szczecin. Hans
arbete ansågs som alltför viktigt
för innehas av en jude.
Under det senaste decenniet
har judehatet åter börjat skölja
över Henryk Grynfeld. Nu i Sverige - det land som år 1970 blev
hans tillflyktsort undan förföljel-
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sen i Polen.
- I Polen var jag ”jävla jude”.
När jag kom till Sverige blev jag
”jävla polack”. Nu är det tillbaka
till ”jävla jude” igen.
”Är det du som är juden?”

Under sina år i Sverige har Henryk Grynfeld jobbat som kock
och lärare. De senaste tolv åren
har han undervisat högstadieelever på Rosengård i hemkunskap
och SO-ämnen som religion,
samhällskunskap och historia.
När han rör sig i korridorerna
på Örtagårdsskolan och Apelgårdsskolan pekar elever och säger ”yahoud” - det arabiska ordet
för jude.
- Det är det som är mest känt
om mig: att jag är jude. Till och
med småbarnen i fjärde klass,
elever jag aldrig haft, kommer
fram och frågar: ”är det du som
är juden?”
Inte sällan kommer hatet i öppen dager.
- ”Vi ska döda alla judar!” sade
en elev till mig.
Ibland noterar han mer positiva
fördomar. En elev sökte upp honom på rasten, ville ha visa råd
om svåra livsfrågor. Varför just
jag? undrade Henryk Grynfeld.
Jo, judar är smarta, förklarade
eleven.
De flesta av Henryk Grynfelds
elever kommer från familjer med
bakgrund i Mellanöstern. Svenskkunskaperna är ofta skrala. Han
märker att barnen tittar mycket
arabisk tv.
- De ser program som ibland

har samma juderetorik som tyska
nazister hade. Syrisk tv visade
tunnor med spikar i. I tunnorna
lade judar de barn vars blod skulle blandas i påskbrödet, meddelade tv-kanalen.
Henryk Grynfeld gillar många
elever och vill inte dra alla över
en kam. Han är noga med att lyfta
fram ungdomar som opponerar
sig mot sina judefientliga klasskamrater.
- Det är en väldig massa muslimska barn som säger till de andra att rasism är ”haram” [förbjudet enligt islam]. De ställer sig på
min sida.
Trots antisemitismen gillar Henryk Grynfeld arbetet så
mycket att han fortsätter jobba,
fast att han egentligen gick i pension förra året.
- Eleverna laddar mina batterier.
Den som besöker Örtagårdsskolan med Henryk Grynfeld
förstår vad han menar. Han får
mycket kärlek av sina elever –
också. Tuffa killar kommer fram,
vill kramas.
- Jag har jobbat i Lund, det var
som ett paradis. Men jag uppskattar när det är lite tufft.
En enda gång har han varit
rädd under sina år på Rosengård.
En elev i nian hade slagit sönder
skolans hiss. Henryk Grynfeld
vittnade, eleven fick betala skadestånd.
Ett par år efter rättegången
cyklade Henryk Grynfeld genom
Rosengård. Plötsligt dök killen
som blivit fälld upp. Han hade

kompisar med sig och ropade:
- Henryk, jävla jude, du vittnade mot mig. Du ska fan få!
Henryk Grynfeld cyklade
snabbt.
Han klarade sig.
Monsterbilder

Jag talar med två andra judiska
lärare i Malmö: Lena, i 40-årsåldern, och 29-åriga Sofia. Båda
har slutat på skolor för att de inte
stod ut med judehatet. Båda har
andra namn i verkligheten. De
känner sig för utsatta för att figurera öppet i tidningen.
Lena bor vid en skola. Hennes hus har bombarderats med
ägg och hennes tolvårige son
har fått stryk. ”Jag känner för
att slå en judejävel!” ropade en
av sonens plågoandar innan han
gick till attack.
- Det finns elever som ropar
”där kommer judejävlarna!” när
jag promenerar med min familj,
berättar Lena.
Förra sommaren slutade hon
sin tjänst. På sin nya arbetsplats,
en förskola, hemlighåller hon sin
judiska identitet.
- Det är jobbigt att liksom vakta sin tunga. Men jag vågar inte
utsätta mig för risken att trakasseras igen, säger Lena.
29-åriga Sofia märkte starkt
antisemitiska idéer redan som
praktikant från Lärarhögskolan.
På en innerstadsskola i Malmö
hörde hon barnen håna judar och
sprida historier om judars blodtörst. Vissa elever manade: drick
inte Coca-Cola!

- De sa att israeliska soldater
tagit palestinska barn och lagt
blodet i Coca-Cola, berättar Sofia.
När hon bad sina elever att rita
bilder av judar så blev det monsterbilder, varelser med ondskefulla ögon.
Ingen visste att Sofia var judinna.
Men plötsligt, på en SO-lektion, brast det för henne. När en
elev sa ”vi vill döda alla judar”
släppte Sofia bomben:
- Då kan du börja med mig.
Det blev tyst i klassrummet.
Var det ett lärartrick? Ett sätt att
få eleverna att tänka efter? När en
elev till slut frågade ”är du jude?”
hörde Sofia sin morfars röst i
huvudet. Morfar hade överlevt
Förintelsen och sedan förföljts
på nytt i Polen. Under hela Sofias
uppväxt i Malmö hade morfar
och mormor inpräntat: ”Säg aldrig att du är judinna”.
- Jag hade tänkt: ”de är krigsskadade, klart att man inte behöver dölja att man är jude”. Nu
förstod jag plötsligt.
Men Sofia ville vara ärlig. Ja,
jag är judinna, sa hon. En elev var
klentrogen: ”Men du är ju snäll!”
Andra skämdes, sade förlåt: ”Vi
menade inte dig”.
Två tjejer började gråta, Sofia
grät också. Lektionen slutade i
kramar. Fast något var förändrat,
märkte Sofia under de följande
veckorna. Elever slutade komma
på hennes lektioner - samma killar som uttryckt hat mot judar.
Andra undvek hennes blick.
En dag stod en nioårig elev
som fastfrusen utanför hennes
klassrum. Det var en kille som
Sofia verkligen gillade, ”en fantastisk unge” med hennes egna
ord.
- Varför kommer du inte in?
frågade hon.
- Jag får inte för mamma och
pappa, svarade pojken.
- Varför inte?
Nioåringen skruvade på sig.
Till slut svarade han.
- Du är jude.
Fristad för förföljda

Malmös judiska befolkning består nästan uteslutande av flyktingar och ättlingar till flyktingar.
År 1870 avskaffades den
svenska lag som förbjöd judar

att bosätta sig utanför de fyra
städerna Stockholm, Göteborg,
Norrköping och Karlskrona.
Året efter grundades den
judiska församlingen i Malmö.
Då bodde 200 judar i staden.
Misstron mot dem var utbredd.
Lundatidningen Folkets Tidning
skrev om den ”svärm av judar”,
”krämare och schackrare”, som
bosatt sig i staden ”till stort obehag för ordningens vänner”.

Malmökillar tänkte inte låta sig
kuvas av nazisterna. De ville inte
smyga med sin judiska identitet.
På Café Triangeln i centrala
Malmö - ”i ett litet ruggigt tvåvåningshus” - samlades de den
29 december 1932 för att bilda
den judiska idrottsföreningen SK
Hakoah.
Nästan åttio år senare stökar
SK Hakoahs 34-årige tränare Daniel Krook och klubbens verklige

Lou-Lou Pettersson

Men Sverige var ändå lugnare
än Polen, Ryssland och Ukraina.
Där dödades tiotusentals judar i
pogromer, blodiga upplopp som
uppmuntrades av myndigheterna.
Många östjudar fann en fristad
i Lund och Malmö. Församlingen
växte.
År 1903 invigdes den praktfulla
synagogan på Föreningsgatan,
ritad i morisk stil av John Smed
berg. Synagogan i Malmö är ovanlig idag. De flesta liknande synagogor på kontinenten förstördes på
30-talet, under nazismen.
Judiskt lag utan judar

Även Malmö var ett starkt
nazistfäste och kallades ”Quislingcentralen”. Under paroller
som ”Hejda judeinvasionen”
marscherade i maj 1939 över
tusen nazister genom Malmös
gator.
Men ett gäng sportintresserade

eldsjäl, 65-årige Gert Schimmelsohn, runt i klubblokalen i en källare vid Erikslust i Malmö.
Är bollarna pumpade? Finns
fika?
Senare på kvällen ska det bli
seriepremiär i fotbollens division
6 sydvästra, en hemmamatch mot
Bara GoIF.
Gert Schimmelsohn pekar på
ett flak Coca-Cola.
- Där har du läsken, Daniel, till
spelarna. De ska ha var sin läsk
när de kommer till oss, de ska inte
behöva köpa egen dricka.
Hakoah betyder ”kraft”
på hebreiska. I föreningens
minnesskrifter kan man läsa om
herrlag, damlag och knattelag,
om tuffa kvalmatcher mot lag
som Arlöv och Heleneholm.
Ibland anar läsaren Förintelsens
fasor. Som i texten om en match
sommaren 1945 mot ett lag av
danska judar som överlevt Nazi-

Tysklands ockupation:
”Matchen var ej av någon högre kvalitet och något hårt spel
förekom inte av naturlig anledning. Vi hade med oss nylonstrumpor och andra småsaker
till våra danska vänner.”
På väggarna i klubblokalen
hänger svartvita lagfotografier.
Svunna tiders Hakoahspelare
står med armarna i kors. Samtliga
spelare är judar. Så var det fram
till 1990-talet.
I en festskrift till Hakoahs
50-årsfirande 1982 framhåller
skribenten nöjt ”det stora antalet
uppväxande judiska ungdomar”
i Malmö och spår ”ytterligare
många års idrottsverksamhet”.
Och visst, SK Hakoah existerar fortfarande, trettio år senare.
Men sektionerna för bordtennis,
volleyboll, handboll, brottning,
boxning, schack och bridge har
alla somnat in. Några knattelag
finns inte kvar.
Och inga judar spelar längre i
föreningens enda fotbollslag.
Ändå är det judiska arvet
fortfarande en del av Hakoahs
identitet. På lagtröjor och strumpor finns Davidsstjärnan, och
i styrelsen sitter veteraner som
gärna minns klubbens historia. En
av dem är Gert Schimmelsohn.
- Visst är Hakoah en judisk
klubb. Men vårt lag idag gör mig
också stolt. Vi har muslimer, katoliker, folk med all möjliga olika
rötter. Så ska det vara i Malmö,
säger han.
Hakoahs spelare blir varje säsong påminda om klubbens judiska rötter, på ett olustigt sätt.
Ropen om ”jävla judar” har förföljt klubben i flera år nu.
Daniel Krook minns en bortamatch mot Kosova på Ellenborgs
IP.
- Kosova hade 25-30 supportrar som skrek hela första halvlek.
De körde det där judesnacket. Till
slut rusade jag fram till dem och
frågade ”vad vill ni?”. Då stormade de planen. Jag fick en smäll
och blev kallad jävla jude. Domaren blåste av matchen. Hakoahs
spelare fick fly undan Kosovas
supportrar.
Daniel Krook skrattar plötsligt
till, mitt i den allvarliga diskussionen. Han skakar på huvudet.
- Det är inte klokt egentligen.
Vi har inte en enda jude i laget
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numera. Ändå får vi det här judesnacket. Det är så tradigt, så lågt.
Varför attackera människor för
deras tro eller ursprung?
Lämnar Malmö

stad där man kan leva fritt som
jude.
Judehat och Israelkritik

Bilden av Malmö som en farlig stad för judar är vida spridd.
BBC, New York Times, CNN alla har de rapporterat om antisemitismen i Malmö. Judiska
Simon Wiesenthal Center har utfärdat en resevarning: judar bör
inte resa till Malmö.
Resevarningen retar Judiska
centralrådets ordförande Lena
Posner-Körösi. Malmös judar
lämnas i sticket, menar hon.
- Det hade varit bättre om de
uppmanat varenda jude att åka till
Malmö i stället. För att markera
närvaro.
Markera närvaro: det är just
vad en liten grupp Malmöbor har
börjat göra efter lördagsgudstjänsterna. Med synliga kippor
och Davidsstjärnor ger dig sig ut

När han och ett tjugotal andra samlas utanför synagogan
den här lördagen - den 28 april
- hörs ett envist rykte. Ryktet
säger att Malmös mäktigaste
politiker Ilmar Reepalu, S, ska
dyka upp. ”Jag går gärna på
en kippavandring för att visa
mitt stöd för judarna i Malmö”,
skrev han i ett pressmeddelande
två dagar tidigare.
Ilmar Reepalu hyllas ofta för
att han lett Malmös förvandling
från en grå industristad till en
modern kunskapsstad. I många
Malmöjudars ögon är han främst
politikern som bagatelliserat judehatet och sagt konstiga saker
om judar.
Den nutida antisemitismen
i Malmö är ofta sammanvävd
med kritik mot Israels hårda
politik mot palestinierna. Denna
legering blev tydlig i det märkliga kedje-sms som skickades

Foto: Stefan Dominique

Foto: Aleksandra Janiszewska

Den judiska befolkningen i Malmö krymper. 1970 hade judiska
församlingen över 2000 medlemmar. Idag finns 600 kvar. Många
är äldre. Det finns naturligtvis
även Malmöjudar som inte är
med i församlingen. Det antalet
beräknas till runt 1 500.
Trenden är tydlig: få unga judar
ser en framtid i Malmö. De flyttar till Stockholm, till Lund, till
Israel, till London.
Den 29-åriga läraren Sofia
talar om sin kärlek till Malmö.
Hon längtar alltid hem när hon
är bortrest.
- Ändå tänker jag flytta om jag
får barn. Jag vill inte att de ska
växa upp här.

för judiskhet. Ett sätt att visa vem
jag är, säger 14-årige Jonatan.
Vi sitter i judiska församlingens hus. Annars hade inte Jonatan
vågat ha sin kippa, säger han.
- Jag hade den i skolan i femte
klass, men slutade i sexan.
Ungefär då började trakasserierna. De pågår ännu. Någon
som mumlar ”jude” när han går
förbi. En tjej som vänder sig till
honom och säger: ”jag hatar judar”. Ett gäng killar som stoppar honom när han cyklar hem.
Nästan varje vecka är det nya
incidenter.
På Facebook skriver två skolkamrater att de vill slå Jonatan.
- En av dem skrev: ”Hitler
gjorde ett fel: han dödade inte alla
judar”, berättar Jonatan.
19-åriga brorsan Aron tar studenten i vår. Han bär alltid kippa
- men den är dold under en sliten
keps med favoritbaseball-laget

Henryk Grynfeld

Aron och Jonatan Dominique

En regnig förmiddag träffar
jag bröderna Jonatan och Aron
Dominique. De är religiösa killar och bär både den huvudkalott som kallas kippa och tzitzit,
tygfransar som hänger ner över
jeansen och ska påminna om
Guds bud.
- För mig är kippan en symbol
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Detroit Tigers.
Även Aron har hotats och
kallats jävla jude av skolkamrater. En kille stegade fram, sa att
han tänkte ”halalslakta” honom.
I sommar flyttar Aron till Israel
för att plugga hebreiska. Han blir
nog kvar där.
- Malmö känns inte som en

på promenad i centrala Malmö.
En mindre revolution i en stad
där judar varit noga med att ta av
sina kippor.
- Att tona ned det judiska är en
reflex som sitter väldigt djupt hos
judar i Malmö, säger initiativtagaren till kippapromenaderna,
56-årige Jehoshua Kaufman.

runt 2009, under Israels bombningar av Gaza:
”Personalen på McDonalds
har kommit fram till att allt säljande på lördag ska gå till Israel,
försök att inte äta hos de förbannade judarna. Även Coca-Cola,
Fanta, Sprite är judiska. Undvik
dessa också.”

”Språket är antisemitiskt”

För de Malmöjudar som jag träffar spelar det nästan ingen roll att
Reepalu nu uttrycker ånger - ”Situationen för judarna i Malmö är
långt, långt värre än jag hade förstått” - eller att han delat ut pris
till föreningen Förintelsens ögonvittnen, eller att han anslagit extra
pengar för att skolklasser ska få
guidning i synagogan.
- Reepalu har tagit mitt Malmö
ifrån mig, säger 29-åriga läraren
Sofia.
Tisdagen den 24 april - fyra dagar före kippavandringen - kör en
stor Chevrolet-van med svarta rutor och diplomatskyltar fram till
Stadshuset, där Ilmar Reepalu har
sitt kontor.
USA är i stan.
I Chevroleten sitter Hannah Rosenthal, Barack Obamas särskilda sändebud för
att övervaka och motverka
antisemitism. Hon har sällskap av
USA:s ambassadör i Stockholm,
Mark Brzezinski.
Direkt efter det timslånga
mötet säger Ilmar Reepalu att
han är nöjd. Obamas sändebud
har betonat att kritik mot Israel
inte behöver vara antisemitism,
enligt Reepalu.
Två dagar senare kommer kallduschen, när Hannah Rosenthal
i Stockholm attackerar Reepalu:
- Språket han använder är antisemitiskt. Och det är vad han
kommer att bli ihågkommen för,
om situationen inte förändras.

Ilmar Reepalu är besviken över
att Obamas sändebud utmålar
honom som ”någon sorts antisemit”. Han dyker inte upp på
kippavandringen den här lördagen.
Det rycker Jehoshua Kaufman på axlarna åt, medan den
lilla gruppen svänger in mot
Möllevångstorget.
- Det här gör vi för vår egen
skull. För att vi ska känna att
Malmö också är vår stad.
Båda ögonen öppna

Jag har skrivit många reportage om intolerans i Malmö och
Sverige. Numera kan jag förutsäga reaktioner i min telefon
och mailbox. När jag skriver
om muslimer som trakasseras
- om tjejer som får höra saker
som ”muslimfitta”, ”åk hem till
Saudiarabien” eller ”ta av dig
din gardin!” - så blir en del läsare arga. Skriv om judehatet i
stället, tycker de.
När jag, som nu, skriver om
antisemitism så upprörs andra.
Muslimerna har det värre, skriver
de, judehatet är obetydligt.
Men det finns personer som
orkar ha båda ögonen öppna.
Människor som ser att hatet mot
muslimer och hatet mot judar
har likheter med varandra. Som
förstår att den judiske rabbinens
kamp för att slippa bli trakasserad
på stan även kan vara den slöjbärande kvinnans kamp. 20-årige
Malmöbon Siavosh Derakhti är
en sådan person.
Han är troende muslim och
ogillar starkt Israels politik mot
palestinierna. Men när han under
uppväxten på Värnhem i Malmö
hörde andra tala illa om ”judarna”
sparkade han bakut.
- Det är så fel att skylla på judar
här i Malmö för saker som Israel
gör. Att judar ska behöva vara
rädda är sjukt, säger han.
Under sin gymnasietid på
Malmö Latinskola retade Siavosh
Derakhti sig på de grumliga föreställningar om judar, romer och
muslimer som han mötte.
- Jag hörde saker om judar: de
styr världen, de äger medierna,
de äger bankerna. Om romer var
det: de är tjuvar, de anpassar sig
inte. Om muslimer hör man: ni
är terrorister.

Siavosh Derakhti

Siavosh Derakhti bildade föreningen Unga muslimer mot
antisemitism. Han och fyra skolkamrater reste till Auschwitz och
filmade besöket.
- Det finns inte längre så många
överlevande som kan berätta. Det
är vårt ansvar att bära deras historier vidare, säger Siavosh Derakhti.
Han ser en oroande tendens:
vissa Malmöskolor skyggar för
att tala om Förintelsen.
- Jag tror lärarna är rädda att
det ska bli bråk.
Inget offer

En solig vårdag åker jag till Limhamns småbåtshamn för att träffa
Henryk Grynfeld, Rosengårdsläraren som inleder det här reportaget. Jag har lovat att visa hans
citat och gå igenom texten så att
inget blir fel.
Henryk Grynfeld är utsatt men
vill inte uppfattas som något offer. Han är en levnadsglad, rätt
tuff man - den här tuffheten betonar han flera gånger. När eleverna frågar ”Är du jude?” svarar
Henryk Grynfeld ”Ja, det stämmer”. Oftast får han oftast bara en
storögd blick till svar. Åtminstone
om eleverna är små.
Tonåringar ställer ibland frågan
i en fientlig ton. Då ryter Henryk
Grynfeld till: ”Ja, jag är jude. Har
du problem med det? Vill du ha
problem med det?” Det brukar,

för stunden, hejda fortsatt judesnack.
Henryk Grynfeld ler lite, där
han sitter med sin lunchpasta i
småbåtshamnens restaurang. Det
är en bra dag. Havet doftar. Henryk Grynfeld berättar med inlevelse om sin segelbåt.
Så förklarar han den inställning som hjälpt honom att stå ut
med antisemitismen som kantat
hans liv. Han kallar den ”hundskitsfilosofin”:
- Solen skiner, gräset är grönt
och jag är på väg till en park
där några vänner väntar på mig
med god whisky. Så trampar jag
i hundskit. Då tänker jag: ingen
jävla hundskit ska få styra. Så jag
torkar bort hundskiten. Jag vänder ryggen till.
Men ibland räcker inte hundskitsfilosofin.
Som när man får sparken från
jobbet som hamnkontrollant av
rasistiska skäl.
Eller när tio elever skanderar
”jävla jude” utanför ens klassrum.
Då går skiten ända upp till halsen, som Henryk Grynfeld säger.
Niklas Orrenius
Niklas Orrenius är reporter på
Expressen. Artikeln publicerades
ursprungligen i Expressen 5/5 2012.
SKMA tackar Niklas Orrenius för
tillståndet att publicera artikeln.
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V

id samma tid attackerades en manifestation
med israeliska flaggor på
Stortorget i Malmö med flaskor,
ägg och raketer. Under rop som
”jävla judar!” drevs deltagarna
på flykten.
Ilmar Reepalu visade då liten
sympati med offren. I stället kritiserade han deras manifestation: den
kunde ”sända fel signaler”. I Skånska Dagbladet önskade han att judiska församlingen i Malmö skulle
ta avstånd ”från Israels kränkningar
av civilbefolkningen i Gaza”.
De senaste åren har Reepalu
kritiserats för uttalanden om ”den
israeliska lobbyn” och att Sverigedemokraterna ”infiltrerat” Malmös judiska församling för att
”på så vis driva sitt muslimhat”.

gästkrönika

Bakom tystnaden
Gästkrönika av Svante Weyler

F

ör något år sen var jag inblandad i ett
meningsutbyte om ”antisemitiska tankestrukturer” som fick stor uppmärksamhet i
medierna. Jag fick många reaktioner, de flesta
tacksamma, från svenska judar. Ett mejl tog
mig mer än andra. Det var från en journalist som skrev att
hon just tillbringat dagen på en av
landets ledande nyhetsredaktioner
med att förklara för sina kolleger
vad antisemitism är. Det fanns en
trötthet, nästan en uppgivenhet i
hennes ord.
Någon tid senare satt jag i ett
samtal med en svensk författare
till en mycket lovordad bok om ett
människoöde i skuggan av Förintelsen. Jag talade om hur mycket
vanligare det är idag, än när jag var
ung, med svenska judar som öppet
talar om och reflekterar över sin
identitet. Om du bara visste sa hon,
och spände liksom ögonen i mig,
hur många vi är som skäms för att
tala om att vi är judar. Som har lärt
oss att skämmas för det.
Nordiska rådets litteraturpris
tilldelades i år Merethe Lindström,
norsk författarinna som skrivit Dagar i stillhetens historia. Det är, som titeln antyder, en
roman om tystnad. Den handlar om en man som aldrig
förmått berätta för sina barn att han är en överlevande
jude och som när han plötsligt konfronteras med en vardaglig men likväl oerhört kränkande form av antisemitism
reagerar med en ännu djupare tystnad än den han tidigare
låtit prägla sitt liv. För hur börjar man en berättelse om
förtigen judisk identitet bakifrån? Det vore som att låta
antisemitismen få rätt, att ge den förmågan, kraften att
liksom locka fram den judiska identiteten.
Det är i och för sig ingen ny tanke, eller företeelse.
Hela den ungerske Nobelpristagaren Imre Kertész judiska

identitet, så som han gestaltar den i sitt litterära verk, bygger på att det var Hitler som tillsammans med de ungerska
judehatarna tvingade honom att vara jude. Eller snarare:
inte tillät honom att låta bli att vara det.
Då, när jag var en ung man, på sjuttiotalet, var antisemitismen för alla oss ickejudar ett skolämne, precis som
Hitler och Förintelsen. Den spelade
ingen som helst roll i vår vardag. Jag
visste inte vilka av mina vänner som
var judar och hade man berättat det för
mig hade jag inte förstått varför man
gjorde det. Jag har alltid tyckt att det
där var idealiskt, på ett sätt. Jag visste
ju inte heller vilka av mina vänner som
var katoliker. Eller bögar. Om de inte
av något skäl berättade det eller visade
det. Så underbart inskränkt gick det
faktiskt att vara då. Inskränkt därför
att det naturligtvis byggde på ett slags
okunskap och okänslighet. Underbart,
därför att det tillät var och en att välja
identitet, i alla fall i princip. Och det är
alltid bättre än ingen valfrihet alls.
Nu, i ljuset av bland annat de
erfarenheter jag berättat om här, slår
det mig att den här omedvetenheten om judisk identitet kanske bara
berodde på att mina vänner skämdes
för att berätta. Precis som bögarna skämdes.
Det sägs, om och om igen, att den klassiska antisemitismen som uppträdde i uniform med sträckt arm och
visade vägen till lägren, inte längre existerar, annat än
som dåligt skämt. Och det är nog sant.
Men då är det dags för oss att öka vår lyhördhet för
den andra antisemitismen, den som i ett slags tysthet
tvingar människor till tystnad. Men tystnad är en komplicerad sak, den hörs ju inte. Någon måste tala till oss.

»Jag visste inte vilka
av mina vänner som
var judar och hade
man berättat det för
mig hade jag inte
förstått varför man
gjorde det.«
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Svante Weyler
Förläggare och skribent.
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SKMA utbildar
Under våren har en
grupp ungdomar från
olika delar av Sverige
deltagit i en SKMA-utbildning om fördomar
och hur man kan motverka antisemitism
och intolerans.

A

Ungdomsutbildning
om fördomar

lla har vi fördomar. Men hur Antisemitismens kodord
och varför uppstår de? Vilka Den andra utbildningshelgen 20-22 april fohistoriska rötter har stereo- kuserade vi mer specifikt på antisemitism.
typer och nidbilder av olika Idéhistorikern Henrik Bachner kom på begrupper? Vilka syften tjänar sök, och tog oss med på en väldigt informativ
konspirationsteorier och hur urskiljer man resa genom judehatets historia. En genommotiven bakom dem? Hur bemöter man bäst gång av de religiösa, sociala och ekonomiska
fördomsfulla uttryck och intolerans? Och vil- orsakerna till antisemitismens framväxt och
ka val gör du - agerar du eller förblir du en förändring över tid utmynnade i en diskusåskådare när du ser någon
som utsätts för rasism och
diskriminering?
Under två helger i mars
och april 2012 hade vi det
stora nöjet att diskutera
dessa och andra frågor med
elva ungdomar från Borås,
Lindesberg, Malmö, Stockholm, Visby och Örebro.
Dessa deltog alla i den
ungdomsutbildning SKMA
arrangerade, med syftet
att erbjuda unga i åldrarna
16-20 ökad kunskap om,
samt användbara verktyg
i arbetet mot, olika former
av rasism. Utbildningen har
möjliggjorts genom bidrag
från Clas Groschinskys
minnesfond,
Blausteins
Minnesfond, Warburgs donationsfond samt en privat Jonathan Leman föreläser.
donation.
De första utbildningsdagarna 16-18 mars sion kring nutida negativa fördomar och atägnade vi mycket tid åt att analysera fördo- tityder mot judar. Med hjälp av exempel från
mar, intolerans och främlingsfientlighet i ett svenska och internationella medier kunde vi
vidare perspektiv. En rad olika gruppövning- gemensamt fastställa att dessa ofta förekomar kombinerades med en mycket uppskattad mer i form av kodord och insinuationer, varföreläsning av Jonathan Leman från Expo, för fördjupad kunskap är viktig om man vill
som bland annat belyste de mest aktiva ra- kunna upptäcka och bekämpa dem.
I år är det 100 år sedan Raoul Wallenberg
sistiska organisationerna i Sverige och det
budskap de sprider, inte minst på Internet.
föddes. Med anledning av detta har regering		
en utnämnt 2012 till Raoul Wallenbergåret.
Just användandet av exempel från In- En rad aktiviteter kommer att genomföras i
ternet var ett återkommande inslag i utbild- Sverige och utomlands för att uppmärksamningen, då vi så ofta som möjligt försökte ma Wallenbergs gärning och öde liksom det
relatera de ämnen vi diskuterade till ungdo- fortsatta behovet av ökad tolerans och resmarnas egen vardag. Bland annat samtalade pekt för de mänskliga rättigheterna.
vi kring vilka personliga upplevelser vi haft
Under den andra utbildningshelgen samtaav intolerans i vår egen närmiljö, och kombi- lade vi även en hel del kring det personliga
nerade detta med gruppuppgifter som syftade valet, med utgångspunkt i Förintelsen. Bland
att belysa och diskutera fördomsfullhet och annat diskuterade vi hur det kommer sig att
rasism på lättillgängliga hemsidor, bloggar vissa, likt Wallenberg, riskerar så mycket för
och internetforum som endast befinner sig att rädda andra i nöd när så många andra förett musklick bort.
blir passiva åskådare.

14

svenska
kommittén

mot
antisemitism

Positiv respons

Deltagarnas reaktioner på utbildningen var
överlag mycket positiva. En av dem som
uppskattade blandningen av föreläsningar,
gruppövningar och gemensam diskussion var
Adam från Viskastrandsgymnasiet i Borås.
Adam fick medhåll av klasskamraten Carolin som tyckte att utbildning var ett väldigt
givande komplement till kurser hon läser i
skolan om liknande ämnen.
Det stora utrymme som
lämnades till diskussion
uppskattades av många, till
stor glädje för de utbildningsledare som återkommande misslyckades med att
hålla tidsschemat. Amina och
Amanda, båda från St. Petri
skola i Malmö, framhävde
betydelsen av att i grupp kunna ta upp och utveckla ämnen
som inte alltid får tillräckligt
med tid eller uppmärksamhet
i skolan. Vikten av att kunna
dela med sig av egna tankar
och reflektioner betonades
av Hugo från Lindesskolan
i Lindesberg, som tyckte att
utbildningen givit honom
många nya idéer och infallsvinklar. Hanna, från samma
skola, höll med: ”Jag tycker
att jag lärt mig mycket som
jag kommer kunna använda mig av i arbetet
mot rasism och främlingsfientlighet”.
Det har varit en ren förmån att som ledare
för denna utbildning spendera två oerhört
givande helger med kursens deltagare. Ungdomarnas otroliga engagemang, brinnande
intresse och omättliga nyfikenhet var imponerande och ytterst smittsamt. Vi hoppas verkligen att den planerade uppföljning
i form av en utbildningsresa till Ukraina i
Förintelsens fotspår är möjlig att förverkliga,
samt att vi framöver kan fortsätta att erbjuda
denna och kommande grupper av intresserade ungdomar chansen till fördjupad kunskap
om och välbehövlig diskussion kring dessa
viktiga ämnen.
Lisa Sahlstedt och Mathan Ravid

Lisa Sahlstedt är lärare i SO på Lyckebyskolan
i Haninge. Mathan Ravid är Masterstudent i
historia vid Uppsala universitet och medlem i
SKMA.

Lärarseminarium i Stockholm
125 personer deltog på
SKMA:s tvådagarsutbildning om antisemitism och
islamofobi.

Foto: Mathan Ravid

U

nder 2011 och 2012 har
SKMA med hjälp av
bidrag från Ungdomsstyrelsen arrangerat flera tvådagarsseminarier om antisemitism och islamofobi. Det första
ägde rum i Malmö, det andra i
Karlstad (se SKMA:s nyhetsbrev juni 2011 respektive mars
2012). 14-15 mars 2012 gick
det tredje seminariet av stapeln
i Stockholm, i samverkan med
Utbildningsförvaltningen/Skolstöd, Stockholms stad.
Runt 125 deltagare, varav de
flesta var lärare, närvarade på
Kungsholmens Konferens och
Matsal. Syftet med detta seminarium var, i likhet med föregående utbildningsdagar i serien,
att utifrån aktuell forskning ge
grundläggande kunskaper om
antisemitismens och islamofobins orsaker och nutida uttryck,
samtida antisemitiska och antimuslimska politiska rörelser,
den så kallade ”historierevisionismen” (förnekandet av Förintelsen) samt hatbrottens utveckling. Ett ytterligare syfte var att
ge lärare pedagogiska verktyg i
arbetet mot fördomar.
Bland föreläsarna återfanns

Per Höjeberg föreläste om pedagogiska metoder i arbetet mot intolerans.

FOto: Mathan Ravid

Europas extremhögrar

Rasmus Fleischer.

Den 7 maj föreläste Rasmus Fleischer, doktorand i
historia vid Lunds universitet, om ”Europas två extremhögrar” på ett lärarseminarium i Stockholm arrangerat av SKMA. Rasmus Fleischer har studerat högerextrema rörelser, antisemitism och konspiracism
med speciellt fokus på 2000-talet. I föreläsningen
analyserade Fleischer begrepp som etnopluralism
och kontrajihad och beskrev de skillnader och likheter som föreligger mellan olika högerextrema
strömningar i dagens Europa.

SKMA:s läromedel
och studieresor
väckte stort
intresse.

idéhistorikerna Stéphane Bruchfeld och Henrik Bachner liksom
historikern Anders Wigerfelt från
Malmö högskola, historikern Heléne Lööw från Uppsala universitet samt islamologen Jonas Otterbeck från Lunds universitet.
		
Ny för denna gång var historikern och gymnasieläraren Per
Höjeberg, som med hjälp av
praktiska undervisningsexempel
tillsammans med åhörarna diskuterade antisemitism och islamofobi ur ett didaktiskt perspektiv.
Av de utvärderingar som inkommit till SKMA efter seminariet
framkommer att arrangemanget
uppfattats som mycket positivt. På
frågan om respondenterna fann att
seminariets innehåll var relevant
svarade samtliga att så var fallet
i ”hög” eller ”mycket hög” grad.
I och med arrangemanget i
Stockholm har nu cirka 500
personer – i huvudsak lärare
men även politiker, poliser och
journalister – deltagit i SKMA:s
seminarier om antisemitism och
islamofobi. Liknande arrangemang kommer under hösten
att genomföras på andra orter i
Sverige. Detaljerad information
om kommande seminarier kommer att läggas ut på SKMA:s
hemsida www.skma.se.
Mathan Ravid

Vänstern och
antisemitismen
Den 24 april arrangerade SKMA en föreläsning med den brittiske
forskaren David Hirsh
under rubriken ”Vänstern, Israel och antisemitismen – en analys från vänster”. Hirsh
är lektor i sociologi
vid Goldsmiths, University of London och
grundare av och redaktör för Engage, en
nätpublikation/blogg

som från ett vänsterperspektiv för en kritisk
diskussion om fördomar
och demonisering inom
brittisk vänsterdebatt om
Israel och Mellanöstern. I
sin föreläsning diskuterade Hirsh gränsdragningar,
överlappningar och skillnader mellan antisemitism, antisionism och kritik mot Israels politik. (Se
även citat av Björn Wiman
på sidan 1.)
svenska
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Kalendarium
ELEVRESOR
17 – 21 APRIL

Ronny Juhlin guidade en grupp
elever och lärare från Fellingsbro FHS utanför Örebro, som
för tredje gången besökte Polen
i SKMA:s regi. Ronny Juhlin
har guidat samtliga grupper och
deltar även i förberedelsearbetet.
29 MAJ – 1 JUNI

Per Höjeberg ledde en studieresa till Polen. Gruppen bestod
av ett tiotal elever och lärare
från Pixboskolan i Mölnlycke
och ungefär lika många elever
och lärare från Själevad utanför
Örnsköldsvik.
Genom bidrag från BjörksténSparrings stiftelse för mänskliga rättigheter deltar SKMA:s
pedagogiska ledare i förberedelserna inför resan genom att
besöka de olika skolorna. De
pedagogiska ledarna förbereder
elever, lärare och ibland även
föräldrar för besöket genom
föreläsningar och övningsuppgifter som rör antisemitism och
Förintelsen. Eleverna får också
möjlighet att möta den guide de
skall resa tillsammans med.
LÄRARUTBILDNINGAR OM
FÖRINTELSEN
8 – 12 JUNI

En grupp lärare från Nacka

gymnasium besökte Warszawa, Bodzentyn, Starachowice, Krakow och AuschwitzBirkenau i syfte att förbereda
elevresor. Ett förberedande
möte hölls den 4 juni. Vi träffen berättade Max Safir om
sin barndom i Bodzentyn
och Kielce, och om vad som
hände honom och hans familj
under kriget. Vidare medverkade Jan Palysiewicz, tidigare ordförande i föreningen
Dawid Rubinowicz Society i
Bodzentyn. Jan berättade om
engagemanget i Bodzentyn för
att restaurera den judiska begravningsplatsen och grundandet av föreningen vars syfte
är att upplysa unga människor
om Förintelsen och andra
världskriget. Gruppen guidas
av Lena Jersenius och Ewa
Andersson.
13 – 15 SEPTEMBER

Forum för levande historia och
SKMA arrangerar varje år en
fortbildning för det s.k. Holocaust Education nätverket.
2012 års nätverksträff förläggs
till Värmland och Oslo. Tillsammans med Lilian Ohlsson
och Björn Samuelsson från
ABF Värmland kommer deltagarna att besöka gränsområdet
kring Charlottenberg, där
många ur lokalbefolkningen

på ett eller annat sätt berördes
av händelserna i Norge under
andra världskriget. I programmet ingår ett besök på Senter
for studier av Holocaust og
livssynsminoriteter i Oslo.
Gruppen gör också en vandring i ett skogsområde dit
många judar tog sin tillflykt
undan den nazistiska ockupationsmakten. Medverkar gör
en lärare som engagerat sig
för att vidareförmedla berättelserna om vad som hände i
dessa gränstrakter.
29 JULI – 8 AUGUSTI

Studieresan till Ukraina 2012
kommer att gå till området
kring Lviv i västra Ukraina.
Under den nazistiska ockupationen mördades tiotusentals
judar av de speciella insatsgrupperna eller deporterades
till Reinhardt-lägren. Under resan kommer gruppen att besöka
byn Urycz och följa Michael
Hauptmans levnadsöde. Gruppen följer också i spåren av alla
de tiotusentals människor som
i olika deportationer fördes till
Belzec. Samarbetspartner och
guide i Ukraina är fil.dr. Anatoly Podalsky från Ukrainian
Center for Holocaust Studies i
Kiev och i Polen fil.dr. Robert
Kuwalek från Majdanek State
Museum i Lublin.

24 OKTOBER – 3 NOVEMBER

För tolfte gången arrangerar
SKMA en fortbildning för
lärare och andra personer som
arbetar med utbildnings-, ungdoms- och integrationsfrågor.
Under ca tio dagar studerar vi
platser i Polen med anknytning
till Förintelsen. Vi får även
kunskap om det judiska livet i
Östeuropa före kriget och det
månghundraåriga kulturarv
som utplånades i samband med
nazismen. Utbildningen omfattar även ett förberedande seminarium och en efterföljande
träff.

FÖRELÄSNINGAR
24 APRIL

Dr. David Hirsh, lektor i sociologi vid Goldsmiths, University
of London, föreläste om gränsdragningar, överlappningar och
skillnader mellan antisemitism,
antisionism och kritik mot
Israel. Ett 30-tal personer deltog i mötet.
7 MAJ

Rasmus Fleischer, doktorand i
historia vid Lunds universitet,
föreläste om Europas två extremhögrar.
Bland de ca 30 åhörarna fanns
bland annat lärare, forskare,
journalister och poliser.

Nominering till 2013 års lärarstipendium
i Michael A. Frieds Stiftelse
Michael A. Frieds Stiftelses lärarstipendium delas ut årligen
i samband med Förintelsens minnesdag den 27 januari.
Berättigade är lärare som arbetar kontinuerligt med projekt som med utgångspunkt i Förintelsens historia visar
hur man kan undervisa om intolerans, främlingsfientlighet, antisemitism och icke-demokratiska ideologier. Projektets pedagogiska aktiviteter skall bidra till ungdomars insikter i den destruktivitet som rasism, främlingsfientlighet, antisemitism och nazism utgör, samt motivera elever/ungdomar till att involveras och engageras i ett arbete
för skyddet av mänskliga rättigheter, och kampen mot antidemokratiska rörelser. Projektets syfte kan också vara
att ta fram metoder som andra lärare/pedagoger kan arbeta med i undervisningen om etik och moral.
Nomineringen skall vara inne den 15 november 2012.
Michael A. Frieds Stiftelse
Nybodaringen 97 117 62 Stockholm

Ytterligare information: hedi.fried@comhem.se

16

svenska
kommittén

mot
antisemitism

”Förintelsen i korsets skugga”
Genom ett samarbete mellan bland andra Lunds universitet,
Svenska teologiska institutet och Yad Vashem gavs i Jerusalem tidigare i år en kurs om antisemitism och judisk-kristna
relationer. Jan-Erik Lundberg rapporterar och reflekterar
över kristen föraktsteologi.

K

ristna talade inte väl om judar under 2000 år. Och det finns en
koppling mellan kristen teologi och antijudiskhet. Ja, man kan
verkligen undra hur kristna under så lång tid kunnat hålla fast vid
en så stark antijudisk diskurs när man som grund för sin egen religion har
att Gud är kärleken och att man ska älska sin nästa? Var fanns den kristna
etiken i samband med Förintelsen?
Och trots att det finns textställen i NT som talar om syskonskapet mellan
judendom och kristendom så har likväl den negativa läsningen och förståelsen kunnat triumfera. Hur har detta varit möjligt, vad gjorde kyrkor och
kristna under Förintelsen, hur har kyrkor och kristna bearbetat dessa frågor
efter andra världskrigets slut och vad kan vi själva göra för att motverka
antisemitism och antijudiska yttringar?
I början av året deltog jag ihop med en grupp på tjugo personer i universitetskursen ”Förintelsen i korsets skugga.” Seminarierna tog upp antisemitismens framväxt och konsekvenser och fokus för studierna låg på de
judisk-kristna relationerna från Jesu tid till idag. Lektionerna var förlagda
till Yad Vashem i Jerusalem och givare av kursen var Centrum för teologi
och religionsvetenskap i Lund i samarbete med Svenska teologiska institutet i Jerusalem, Yad Vashem, SKMA, Forum för levande historia och
Samarbetsrådet för judar och kristna. Professor Jesper Svartvik var examinator för kursen. I samband med kursen visades filmen ”Hoppets hamn.”
Studiet av Förintelsen får oftast en betoning på historia, politik och ideologi medan teologi och den judisk-kristna relationen ges en betydligt vagare

anknytning till antisemitismen. När jag läste teologi på 60-talet i Lund var
dessa frågor överhuvudtaget inte med på dagordningen.
Det var först med dokumentet ”Nostra Aetate” som publicerades vid
Andra Vatikankonciliet 1965 som katolska kyrkan kritiserade sin tidigare
föraktsteologi. Det dröjde till 1999 innan Svenska kyrkan gav ut dokumentet ”Guds Vägar” som vände sig mot föraktsförkunnelsen. Därför menar
jag att en kurs som denna är mycket angelägen för t.ex. präster, kulturarbetare och lärare i religionskunskap m.fl. som jobbar med och tolkar texter.
Besvärande texter finns i samtliga evangelier men i synnerhet i Johannesevangeliet där man t.ex. kan läsa i 8:44 att ”judarna har djävulen till
fader.” Just detta bibelställe tapetserade offentliga platser i Nazityskland.
Jesper Svartvik slår fast i sin ”Bibeltolkningens bakgator” ”att Förintelsen
inte kunnat äga rum utan denna månghundraåriga föraktsförkunnelse.”
(Svartvik 2006:16)
En annan text som måste undergå kritisk granskning är texten i Matteus
27.25 där formuleringen ”hela folket” gjort och fortfarande gör judarna
kollektivt ansvariga för Jesu död, dvs skyldiga till gudsmord. Idag förekommer även andra former av kollektiviserande synsätt, som t.ex. när
man gör alla judar skyldiga till och ansvariga för den politik som staten
Israel för.
Vardagsantisemitismen anspelar ofta på kristen antijudiskhet. Så kallas
t.ex. en fotbollsspelare som bytt klubb för ”Judas” av anhängare till den
klubb han lämnat. Att kristendomen skulle ha ersatt judendomen, vilket
slogs fast redan under medeltiden, visade sig vara en väg till död, skriver
teologen Krister Stendahl. Judendomen är en egen väg och kristendom och
judendom kan man se som syskon, menar Jesper Svartvik.

Jan-Erik Lundberg

Kulturskribent och producent för Österlen som Livsrum

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

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

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!

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

plus

se

Priser:
1 –10 ex 349:-/st
1 1 –20 ex 299:-/st
2 1 – 50 ex 249:-/st
(Moms + porto tillkommer.)
nyhetsbrev

fakta

Boken
inspire som
rar di
team! tt
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
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Vill du ha någon som tillvaratar
våra judiska intressen imorgon?

A

B
ABC

Bli då medlem i en
Judisk församling idag!

FÄRGEKONOMI
BIRGER JARLSGATAN 65, 113 56 STOCKHOLM
TEL 08-673 70 75, FAX 08-15 92 12
www.abcfargekonomi.se

Vill du ha någon som tillvaratar
De judiska församlingarna har som uppgift att möjliggöra ett
våra judiska intressen imorgon?

abc.fargekonomi@comhem.se

judiskt liv idag – och för våra barn och barnbarn imorgon.

ABC Färgekonomi AB startade sin verksamhet den 12 januari 1976. Idén
vi hade när vi började var att skapa en yrkesbutik och ge god service
till yrkesfolk samt att allmänheten skulle få fackmannamässig service.
Det senare såg vi som framtiden för gör-det-själv-aren, vilket vi idag kan
konstatera vara ett faktum.

Du behövs NU för att vi skall kunna fortsätta vår viktiga verksamhet.

Idag är vi kända för att vara Sveriges mest välsorterade färgbutik. Vi är
återförsäljare för Nordsjö-färg samt för en mängd andra färgleverantörer,
likaså för svenska och utländska tapeter.

Bli
medlem
i en i många olika
Vi har ett stort utbud
ochdå
representerar
våra medlemmar
frågor, både i media
och gentemot
statsmakten.idag!
Judisk
församling
De judiska församlingarna har som uppgift att möjliggöra ett
judiskt liv idag – och för våra barn och barnbarn imorgon.

Bli medlem i en församling nära dig!

Vi har ett unikt sortiment med egna kataloger av pigment, möbelrenoveringsprodukter, guld och silverprodukter med tillbehör för den som vill arbeta med
bladguld eller slagmetall. Vi har också ambitionen att kunna tillhandahålla
våra kunder de gamla målningsmaterialen som takjuteväv, spännpapp,
temperafärger, äkta linoljefärger, kvalitetspenslar, facklitteratur m m.

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!

Kunden som besöker vår butik känner sig genast hemmastadd i vår mysiga
och gammaldags inredda lokal med vår kunniga personal.
VÄLKOMMEN ATT BESÖKA OSS!
Och så 20 % alltså!
Hälsningar
Paul och Lennart Mankowitz

www.jfm.se

Judiska Församlingen
Göteborg
www.judiskaforsamlingen.se

www.jfst.se

De judiska församlingarna är förenade i Judiska Centralrådet
i Sverige
www.jfm.se

Judiska Församlingen
Göteborg

www.judiskaforsamlingen.se

www.jfst.se

ÖPPET. Måndag–fredag 7.30–18.00, lördag 10.00–15.00

C

F

www.judiskacentralradet.se

Stort sortiment
industriella kameror
Över 20 års erfarenhet
av Machine Vision!

sales@parameter.se
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www.parameter.se

Tel: 08 555 110 00

annonsp l a t s
be t a l d

Här finns en grupp
på fem personer

På IPU tar vi fram analysverktyg som bland annat
ger en tydlig bild av en grupps sammansättning
– och hur den på bästa sätt kan utvecklas: Att förstå
sitt och andras beteende är en viktig nyckel för
den optimala gruppen. IPU Profilanalys skapar
förutsättningarna att nå dit.
Läs mer på ipu-profilanalys.com
®
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Bildad i enlighet med Nansen-kommitténs deklaration, Oslo 1983
• är en ideell, religiöst och politiskt obunden organisation, som har
till ändamål att förebygga och motverka antisemitism och rasism.
• bedriver en varierad, rikstäckande verksamhet.
• informerar politiker, myndigheter och media om rasism och antisemitism.
• samarbetar med utländska organisationer, universitet och forskningsinstitut i frågor som rör antisemitism och rasism.
• samarbetar med skolor, studieförbund, folkhögskolor, liksom med
andra svenska demokratiska antirasistiska organisationer. Vi samarbetar även med Forum för levande historia.
• bedriver ett långsiktigt arbete för att bredda och fördjupa kunskaperna om antisemitism, rasism och Förintelsen inom skolan. Ett
led i detta projekt är arrangerandet av seminarier över hela landet
för lärare, liksom årliga fortbildningsresor till forsknings- och utbildningsinstitut i Polen och Baltikum.
• producerar och distribuerar skrifter och annat undervisnings
material om Förintelsen, antisemitism, rasism och nazism.
• ger ut ett nyhetsbrev som skickas till kommitténs medlemmar,
lärarnätverk och opinionsbildare.

Stöd Svenska kommittén mot antisemitism
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