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Enligt den statistisk
som samlas in av Stephen Roth Institute for
the Study of Contemporary Antisemitism
and Racism vid Tel
Avivs universitet sjönk
antalet rapporterade
våldsamma antisemitiska incidenter i
världen med 46 procent 2010 jämfört med
2009. Med våldsamma
incidenter avses till
exempel fysiskt våld,
mordbrand, vandalisering, gravskändning
och direkta hot. 2009
rapporterades 1129
sådana incidenter,
2010 var det 614.
Trots tillbakagången utgör
antalet registrerade
incidenter 2010 det
tredje högsta sedan
rapporteringen
inleddes i slutet av
1980–talet. Sifforna
för 2009 var ovanligt
höga, en explosiv
ökning av antalet
antijudiska attacker
kunde framför allt
noteras i samband
med Gazakriget.
Stephen Roth
Institute skriver att
antalet incidenter
avspeglar en fortsatt
alarmerande hög
nivå av antisemitisk
aktivitet i flera större
länder. Vidare hävdas
att trakasserier i form
av verbala yttranden
har ökat dramatiskt
under senare år.
Hela rapporten kan
läsas på www.tau.
ac.il/Anti–Semitism/

Fördomar och grupphat ska utredas
Regeringen har
under våren beslutat att antisemitism
och islamofobi ska
kartläggas. Samtidigt
tillsätts en utredning
om hur arbetet mot
främlingsfientlighet
och andra former av
grupphat ska kunna
effektiviseras.
Forum för levande historia ska på uppdrag av

regeringen genomföra en
kartläggning av antisemitism och islamofobi. Uppdraget, som tillkännagavs
31 mars, går ut på att sammanställa den befintliga
kunskapen om dels antijudiska och antimuslimska
föreställningar i Sverige
och deras möjliga orsaker,
dels de judiska och muslimska gruppernas utsatthet
och förmåga att tillvarata
sina rättigheter.
Myndigheten ska även
kartlägga arbetet mot antisemitism och islamofobi samt
identifiera ”goda exempel”
på åtgärder och metoder
som används i Sverige och
andra EU–länder för att förebygga och motverka dessa
företeelser. Slutligen ska
också forskningen på området sammanställas och
värderas.
”Judar och muslimer
trakasseras”

Som bakgrund till initiativet framhöll integrationsminister Erik Ullenhag att
olika former av antisemitism och islamofobi under
senare år kommit till uttryck i Sverige och andra
europeiska länder. ”Såväl
judar som muslimer riskerar att drabbas av trakasserier om de bär religiösa
symboler. Särskilt allvarlig
verkar situationen vara i

det offentligt
understödda
arbetet mot
främlingsfientlighet
och liknande
former
av
intolerans”
och om det
anses motiverat föreslå
förändringar
av ”statliga
aktörers roll
och mandat
i arbetet mot
intolerans”.
Även antisemitism och
islamofobi
omfattas av
uppdraget.
Den
kartläggning som
Forum för
levande historia genomför
ska ligga till grund för utredningens eventuella förslag till åtgärder på detta
område. I den mån aspekter av problematiken inte
behandlats i myndighetens
rapport ska utredaren även
belysa dessa.
I utredningens direktiv understryks att skolan
har en central uppgift i det
långsiktiga arbetet för att
befrämja tolerans och öppenhet varför utredaren
ska lägga särskild vikt vid
”kunskapshöjande insatser
för barn och ungdomar”.
Utredningen ska vara klar i
oktober 2012.
”Främlingsfientlighet och
rasism kan uppstå i vilket
land som helst, vi ska inte
tro att vi kan vaccinera oss
mot fördomar och intolerans”, sade Bengt Westerberg i samband med tillsättningen. ”En viktig fråga är
hur man mäter och definierar främlingsfientlighet och
antisemitism”, menade han.
Foto: Kajsa Riddersporre, Arbetsmarknadsdepartementet

Färre våldsamma
incidenter 2010

Bengt Westerberg utreder arbetet mot rasism på uppdrag av
integrationsminister Erik Ullenhag.

Skåne. Tankar om kollektiv
skuld förs fram i debatten
– judar ställs till svars för
Israels regerings politik och
muslimer vittnar om hur de
ses som misstänkta terrorister”, sade han.
Ullenhag menade att en
mer sammanhängande bild
av problemet var nödvändig för att behovet av ytterligare åtgärder mot antisemitism och islamofobi
skulle kunna bedömas.
Inför arbetet med rapporten har Forum för levande historia samrått med
forskare, SKMA, Expo och
judiska organisationer.
Bengt Westerberg utreder arbetet mot rasism

Den 6 maj meddelade
regeringen att den även
tillsätter en utredning om
ett effektivare arbete mot
främlingsfientlighet och
liknande former av intolerans. Utredningen, som
leds av Bengt Westerberg,
f d folkpartiledare och av-

gående ordförande i Röda
Korset, ska presentera en
samlad bild av den kunskap
som finns om dessa företeelser och identifiera brister
som bör åtgärdas. Den ska
också undersöka behovet
av ”ett samlat ansvar för

”Tankar om
kollektiv skuld
förs fram i
debatten – judar
ställs till svars
för Israels
regerings politik
och muslimer
vittnar om hur
de ses som
misstänkta
terrorister.”
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Antirasism utan trovärdighet
Willy Silberstein

Ordförande för Svenska kommittén mot antisemitism

Inför varje ny lämning av ledare till nyhetsbrevet tänker jag: har det inträffat något
nytt som bör kommenteras? Än så länge har
det tyvärr inte funnits brist på ämnen. Det
kommer ständiga bevis för att Svenska kommittén mot antisemitism behövs.
Ett exempel: under våren skrev Dagens
Nyheter en artikel om att Islamiska förbundet i Sverige bjudit in professor Salah
Sultan. Han talade vid en stor konferens
som förbundet höll i Stockholm i slutet av
december.
Salah Sultan är inte vem som helst. Han
är en ökänd antisemit. Den som inte tror på
mitt påstående behöver bara gå in på Youtube. Där talar denne Salah Sultan livfullt om
att judar mördar kristna för att använda deras
blod i det osyrade brödet som bakas till den
judiska påsken.
Jag har sett klippet, och jag blev förfärad.
Den livfulla beskrivningen, Sultans stora
engagemang och det förfärliga budskapet
skrämmer.
Samme Salah Sultan har också i sin hatpropaganda åberopat ”Sions vises protokoll”
och sagt att judar, genom en internationell konspiration, försöker kontrollera världen.
Att Islamiska förbundet, som
på sin hemsida talar om sin
kamp mot rasismen, bjuder in en
talare som sprider hat av detta
slag är oerhört. En kontroll ligger bara några google–sökningar bort. Det hade bara varit att
skriva in Salah Sultan och ordet
”Jew” för att få veta den bistra
sanningen.
Det jag skrivit så här långt är illa nog. Tyvärr blir min berättelse ännu värre. För kort
tid efter artikeln i Dagens Nyheter blev jag
uppringd av redaktionen för Människor och
tro i P1. De ville ha en debatt mellan mig
och Omar Mustafa som är ordförande för
Islamiska förbundet.
Som gammal journalist tyckte jag att idén
var dålig. Vad skulle vi diskutera? Vi skulle
ju vara eniga om att det här var olyckligt

och självklart inte skulle upprepas. Jag var
helt övertygad om att Islamiska förbundet
skulle backa. Detta hade SKMA också krävt
i en artikel (som återges på annan plats i tidningen).
Jag hade fel. Tyvärr.
När jag satt i studion med Omar Mustafa
trodde jag inte mina öron. Visst, han tog nu
avstånd från de antisemitiska uttalanden Salah Sultan fällt. Men – Omar Mustafa skulle
ha bjudit in Salah Sultan också om han känt
till filmen på Youtube.
Att Islamiska förbundet hade bjudit in
en person vars judehat kan liknas vid Geert
Wilders hets mot muslimer var inget problem. Salah Sultan var välkommen så länge
han inte förde fram antisemitiska åsikter på
deras konferens, förklarade Omar Mustafa.
Jag blir mycket upprörd inför en sådan
linje. Om Islamiska förbundet menar allvar
med sin påstådda kamp mot rasism måste
organisationens företrädare ta sitt ansvar.
De måste sätta stopp för rasister, punkt slut.
Det räcker inte med att avkräva judehatare
att inte sprida antisemitism vid
konferenser i Sverige. Judehatare ska isoleras. När de bjuds in
till en konferens i Stockholm får
de en legitimitet och trovärdighet som de kan utnyttja i andra
sammanhang, sammanhang som
mycket väl kan gå i judehatets
tecken.
Det som oroar mig är också
att detta långtifrån är första
gången som vissa muslimska
organisationer i Sverige bjudit
in företrädare för antisemitiska och antidemokratiska uppfattningar. Räcker här att
påminna om tidigare invitationer till hatspridare som till exempel Yousef Al–Qaradawi,
Azzam al–Tamimi och Abdullah Hakim
Quick.
Nyligen framkom också att föreningen
TUFF (Troende Unga Framtida Förebilder)
till en konferens i Göteborg i april bjudit in
Bilal Philips, en extremist som bland annat

»De måste
sätta stopp
för rasister,
punkt slut.«
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propagerar hat mot homosexuella.
Med hänvisning till Islamiska förbundets,
Sveriges unga muslimers och TUFF:s agerande frågade Nalin Pekgul i Studio 1 i P1
den 14 april: ”Vad håller de på med? Är deras syfte att…se till att de här åsikterna ska
bli allmänna hos muslimerna i Sverige?” Det
är tyvärr en befogad fråga.
Det ska dock understrykas att problemet
inte är isolerat till muslimska organisationer.
SKMA har tidigare kritiserat till exempel
kristna Broderskapsrörelsen och ABF när
de bjudit in antisemiter. Men det gör inte
saken mindre allvarlig. Tvärtom.
En antirasistisk hållning måste vara konsekvent för att vara trovärdig. Organisationer
som påstår sig bekämpa rasism men accepterar eller till och med underblåser vissa former av gruppfientlighet har ingen legitimitet
i kampen mot fördomar och hat. Därför ska
de inte heller, så som tidigare ibland varit
fallet, få statligt stöd för sin verksamhet.
Det arbete Svenska kommittén mot antisemitism bedriver vilar på en principiell antirasism. Vår huvuduppgift är att förebygga och
motverka judehat. Vi menar att det är viktigt
att det finns en organisation som har en specifik kompetens på detta område och särskilt
bevakar just antisemitismen. Men vi menar
också att det arbetet inte kan separeras från
den bredare kampen mot rasism. Därför ser
vi det som en självklarhet att också stå upp
mot hat som riktas mot muslimer, romer, homosexuella och andra grupper. Av det skälet
arrangerade vi nyligen till exempel ett seminarium om både judehat och islamofobi.
Nalin Pekgul påpekade i Studio 1 ytterligare
en viktig sak: ”Kampen i Europa i dag pågår
mellan de som tror på demokrati, jämställdhet
och mänskliga rättigheter och de som inte gör
det”. Det är av största vikt att organisationsföreträdare som intar en oklar position i denna
kamp nu ställs till svars och avkrävs ett förtydligande – både av medlemmar och av det
bredare demokratiska samhället.

Willy Silberstein

Ordförande för Svenska kommittén

Antisemitism i Europa

Resultat från studien
Group-focused Enmity
Andreas Zick och Beate Küpper

Attitydundersökningen Group-focused
Enmity har rönt stor uppmärksamhet i
Europa. Resultaten, som gäller inställningen till judar, muslimer och andra
grupper i åtta EU-länder, är på många
sätt oroväckande. Här presenterar de
tyska forskarna Andreas Zick och Beate
Küpper, som ledde studien, några av de
resultat som rör antisemitismen.
Antisemitismen har en lång och förödande
historia i Europa, med Förintelsen som den
mest förskräckande yttringen. Men den är
inte bara historia. Även om man i vissa samhällen gjort stora satsningar på utbildning om
Förintelsen och genomfört kampanjer mot
antisemitism, så sprider den sig fortfarande
över världen. I denna korta artikel presenterar vi, utifrån vår studie Group-focused Enmity in Europe (Gruppcentrerad fientlighet i
Europa), några resultat som rör antisemitismen i dagens Europa, dess uttrycksformer
och samband.
Studien av gruppcentrerad fientlighet genomfördes 2008 av de två författarna till
denna artikel tillsammans med en internationell grupp av experter inom fördomsforskningen. Vi genomförde telefonintervjuer i
åtta europeiska länder. I varje land deltog ett
representativt urval om 1000 respondenter
från 16 års ålder och uppåt. De länder som
ingick i undersökningen var Storbritannien,
Frankrike, Holland, Tyskland, Italien, Portugal, Polen och Ungern.
Sverige ingick i en förberedande test som
genomfördes 2006 och omfattade 150 svenska respondenter, men kom av ekonomiska
skäl att inte ingå i huvudundersökningen. Det
urval av resultat som gäller Sverige, som vi
hänvisar till i denna artikel, måste därför tolkas med försiktighet.
Antisemitismens uttrycksformer

Antisemitiska attityder och stereotyper
bygger på uråldriga myter om judars egenskaper. De legitimerar diskriminering, utestängning eller till och med mord och utplåning. Antisemitiska myter kan vara politiska

(t. ex. den gamla konspirationsmyten om
att judar har för stort inflytande i världen),
ekonomiska (t. ex. sammankopplingen mellan judar och pengar), religiösa (t. ex. påståendet att judar är skyldiga till Jesu död)
eller rasistiska (t. ex. påståenden om judars
”speciella karaktär”).
Dessa traditionella myter har också tagit
sig moderna uttryck och kan förekomma i
argumentation som rör Förintelsen (som t.
ex. påstås exploateras av judarna) eller Israels politik gentemot palestinierna (t. ex. när
den associeras med nazistiska förbrytelser).
I dessa sammanhang tydliggörs hur antisemitiska yttranden ofta förvandlar offer till
gärningsmän (och tvärtom), hur de fungerar
som ”rumsrena argument” för antipati mot
judar samtidigt som de skänker befrielse åt
dem som bär på antisemitiska attityder.
Utbredning i Europa

I studien av gruppcentrerad fientlighet i Europa mätte vi antisemitiska attityder genom
ett stort antal påståenden som omfattade olika uttrycksformer. De svarande ombads ange
huruvida de instämde eller tog avstånd utifrån en fyrgradig skala som sträckte sig från
1 = tar helt avstånd, 2 = tar delvis avstånd,
3 = instämmer delvis till 4 = instämmer helt.
En fjärdedel av de intervjuade européerna
(24,5%) instämde delvis eller helt med den
traditionella antisemitiska konspirationsmyten att ”judar har för stort inflytande i
[land]”.
Andelen som instämde var lägst i Holland (6%) (den var ännu något lägre i det
lilla svenska förtestet). Den högsta andelen
instämmande fanns i Polen (49%) och Ungern (69%). Dock var det även i Frankrike så
många som en av fyra och i Italien, Portugal och Tyskland en av fem som helt eller
delvis instämde i detta öppet antisemitiska
påstående.
41% av de intervjuade européerna menade
att ”judar söker dra nytta av att ha varit offer
under nazitiden”, en utsaga som förvandlar
offer till förövare. Den jämförelsevis lägsta
andelen instämmande fanns i Holland (17%)

– den var nästan lika låg i Sverige – men
återigen högst i Polen (72%) och Ungern
(68%). En påtagligt hög andel som instämde i påståendet återfanns emellertid även i
Portugal (52%), Tyskland (49%) och Italien
(40%). Att en så hög andel instämmande noterades i Tyskland är särskilt anmärkningsvärt med tanke på förbudet mot antisemitism
och dess avsaknad av legitimitet i det offentliga rummet, men också mot bakgrund av de
insatser som gjorts vad gäller hågkomst och
utbildning om Förintelsen.
Närmare en tredjedel (31%) av respondenterna instämde i påståendet att ”judar bryr
sig i allmänhet inte om någonting eller några
andra än sin egen grupp”. Detta påstående
speglar en fientlig antydan om judars föregivna karaktär, och än en gång även en sorts
dold och spegelvänd skuld för utestängandet av judar. Även på denna punkt uppvisas
samma mönster vad gäller skillnader mellan länder, med lägst andel instämmande i
Sverige.
Å andra sidan ansåg närmare två tredjedelar (62%) av alla respondenter att judar
”berikar vår kultur”. En tredjedel (38%) tog
avstånd från detta påstående, återigen med de
högsta andelarna i Portugal, Polen och Ungern. Avståndstaganden från detta påstående
gick hand i hand med andra antisemitiska
uppfattningar, det vill säga, de respondenter
som avvisade uppfattningen att judar berikar
vår kultur tenderade att i högre grad också
instämma i öppet antisemitiska påståenden.
Subtil form

Undersökningen studerade även den moderna, subtila form av antisemitism som döljer sig bakom kritik av Israel, men som ger
uttryck för nedvärderande stereotyper eller
jämförelser. Kritik av Israel är naturligtvis
inte nödvändigtvis antisemitisk, men många
kritiserar Israels politik såsom judisk. Fördomsfulla strategier, som bruket av dubbla
måttstockar och pars pro toto-argument (när
alla judar runt om i världen görs ansvariga
för Israels politik), förekommer på ett tydligt
sätt när det gäller Israel: 46% av européerna
svenska
kommittén

mot
antisemitism
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instämmer helt eller delvis i påståendet att
”Israel bedriver ett utrotningskrig mot palestinierna”, det vill säga, i en utsaga som
associerar till nazismens förbrytelser.
Andelen som instämmer i detta påstående
är anmärkningsvärd inte bara i Syd- och
Östeuropa, utan även i Västeuropa (Tyskland 48%, Storbritannien 42% och Holland
39%), inklusive Sverige. Ett mycket likartat
mönster framträdde när det gäller påståendet
”Med tanke på Israels politik kan jag förstå varför människor tycker illa om judar.”
Denna ursäkt för antisemitism, som också
använder sig av Israels politik, fick stöd av
37% av européerna.

skillnaderna något mindre), rasism, sexism
och homofobi, där nivåerna generellt sett var
högre i Polen, Ungern och i viss utsträckning
även Portugal. Men vad gäller negativa attityder till invandrare och muslimer så finns en
större överensstämmelse européer emellan,
med något lägre nivåer i Sverige. Sammantaget instämde till exempel ungefär hälften av
respondenterna i påståendet att det finns ”för
många invandrare” i deras land. Den högsta
nivån uppmättes i Storbritannien och Italien
(62%), lägre i Frankrike (40%). Undantaget
var Polen (27%).

Antisemitism och gruppcentrerad
fientlighet

Fördomar har den destruktiva kraften att såväl kränka offren som
förgifta samhällsklimatet och
befrämja
diskriminering,
exkludering, hat och våld.
Antisemitismens historia
lär oss hur genomgripande fördomar kan
förstöra människors
Homofobi
liv och värdighet. De
empiriska resultaten
från undersökningen
tyder på att antisemitiska attityder har ett
samband med andra
typer av fördomar och
att de binds samman
genom ett syndrom av
Sexism
gruppcenterad fientlighet vilket grundas på en
generell ideologi som säger att alla människor inte
har lika värde [ideology of
inequality] (se bild).
Att tro på en sådan ideologi
innebär att bejaka sociala hierarkier
som bygger på vissa gruppers ”över-”
respektive ”underlägsenhet” utifrån uppfattningar om, till exempel, föregivna av
”naturen” eller ”Gud” bestämda egenskaper, ”ekonomisk värdelöshet”, en föreställd
”lägre form av civilisation” eller ett så kallat
”abnormt” sexuellt beteende.
Individer som på ett generellt plan bejakar
gruppbaserade hierarkier – det vill säga, som
stöder idén att vissa grupper är mer värda än
andra och avvisar tanken på likvärdighet – är
mer benägna att nedvärdera inte bara judar
utan även exempelvis invandrare, svarta,
muslimer, kvinnor och homosexuella. Detta
gäller inte nödvändigtvis för varje enskild
individ, men det stämmer för genomsnittet av denna befolkningsandel i alla de åtta
länderna. Vi menar att en rad olika slags
fördomar har till syfte att upprätthålla eller
förstärka den egna gruppens och därigenom
också den enskilda gruppmedlemmens status, och hålla grupper med låg status kvar på
deras underlägsna plats.
Som påpekades ovan skiljer sig européer
åt när det gäller stöd för öppen antisemitism
(i fråga om Israelrelaterad antisemitism var
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Invandrarfientliga
attityder

Ideologi som tillskriver
människor olika värde

Antimuslimska
attityder

förtest som gjordes där. Betydligt högre nivåer uppmättes i Portugal och framför allt i
Polen och Ungern.
Men när det gäller moderna antisemitiska
uttryck är nivåerna påfallande höga även i
Västeuropa, inklusive Sverige. Även i länder
där öppen antisemitism är illegitim förs den
fram via omvägar och kommer framför allt
till uttryck genom att antisemitiska stereotyper och ideologier vävs in i diskussionen
om Israel.
Bortsett från alla de historiska skillnader
som föreligger är antisemitismen nära knuten till andra fördomar. De binds samman av
en ideologi som avvisar principen om alla
människors lika värde, som på ett generellt
plan bejakar gruppbaserade hierarkier och
understödjer privilegier för grupper
med hög status samtidigt som den
förordar diskriminering av föregivet mindervärdiga grupper,
definierade genom etniska,
kulturella, religiösa och sociala markörer.
När sociala normer
försvagas på ett sätt som
innebär ökad acceptans
för negativa attityder
Rasism
gentemot specifika
grupper så är detta
en varningssignal, då
det kan leda till en
allmänt ökande gruppcentrerad fientlighet.
Kampen mot antisemiAntisemitism
tism bör därför även ta
sikte på den förenande
ideologiska dimensionen,
förnekandet av alla människors lika värde. Detta i
syfte att förhindra att nedvärdering och fördomar sprids och
drabbar allt fler grupper.
***

Syndromet gruppcentrerad fientlighet

Den faktiska andelen invandrare i ett land
förefaller inte att spela någon roll för de
attityder som avspeglas. Ser vi till inställningen till muslimer så instämde över 40%
(undantagen var Frankrike 36% och Portugal
27%) i påståendet att det finns ”för många
muslimer” i det egna landet – detta trots den
i faktiska termer låga procentandelen muslimer i flertalet länder. Framför allt ansåg de
svarande att ”muslimers attityder till kvinnor” stod i konflikt med deras egna värderingar (samtidigt som 60% menade att kvinnor borde ta ”sin roll som hustru och mor på
större allvar”).
Slutsatser

Enligt undersökningens resultat varierar antisemitismens utbredning i Europa. Nivåerna
är jämförelsevis låga i Storbritannien och
Holland. Det gäller även för Sverige, i den
utsträckning slutsatser kan dras av den lilla

Undersökningen finansierades med stöd av
flera privata stiftelser, däribland Compagnia di San Paolo, Volkswagen Foundation,
Freudenberg Stiftung, Groeben Stiftung och
Amadeu Antonio Stiftung. Ytterligare stöd
erhölls från The Institute for Interdisciplinary Research on Conflict and Violence vid
Bielefeld-universitetet.
För den fullständiga rapporten, se www.unibielefeld.de/ikg/zick/ZicketalGFEengl.pdf

Andreas Zick och Beate Küpper
Andreas Zick är professor i Socialization and
Conflict Research vid Universität Bielefeld
och medlem av Institute for Interdisciplinary
Research on Conflict and Violence i Bielefeld.
Fil.dr Beate Küpper är verksam vid Institute
for Interdisciplinary Research on Conflict and
Violence vid Universität Bielefeld.
Översättning: Henrik Bachner. Tack till Stéphane
Bruchfeld för hjälp med vissa passager.
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• Medieträning: du blir vassare och tydligare i media efter en träning
med Willy Silberstein, dina chanser att nå ut förbättras avsevärt.
• Moderatorsuppdrag: Willy Silberstein lovar ett högt tempo och
tydliga besked som moderator vid debatter eller utfrågningar.
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SKMA utbildar

Seminarium om antisemitism
och isl

Antisemitism och islamofobi utgör växande problem i dagens Europa. Misstänksamhet och hat propageras av extrema individer och rörelser, som med Internet som
verktyg snabbt kan sprida sitt budskap till en
stor publik. Men fördomar sprids även via
tidningar, tv och populärkultur, de fortplantas genom samtal vid köksbordet, på arbetsplatser och skolgårdar. Denna utveckling har
lämnat avtryck också i Sverige. Inte minst i
Malmö, en stad där hatbrotten ligger över
riksgenomsnittet.
Det tvådagarsseminarium i just Malmö
som Svenska kommittén mot antisemitism
(SKMA) arrangerade i samarbete med Dialogforum 23-24 mars i år kan ses som ett svar
på denna utveckling. Syftet var bland annat att
ge deltagarna grundläggande kunskaper om
antisemitismens och islamofobins orsaker och
samtida uttryck, samt pedagogiska metoder i
arbetet mot fördomar.
Seminariet, som hölls i ett fullsatt Kockum
Fritid, hade lockat drygt 200 deltagare. Huvuddelen av dessa var lärare från södra Sverige, politiker och förvaltningspersonal från
Malmö stad, men även poliser och journalister
närvarade.

Fördomar och stereotyper

Efter att deltagarna hälsats välkomna av Lena
Jersenius från SKMA och Björn Lagerbäck,
samordningsansvarig för Dialogforum, var det
dags för seminariets förste föreläsare Anders
Wigerfelt. Wigerfelt, historiker vid Malmö
högskola, inledde med att tala om termer
som fördomar (både på individnivå och mer
strukturellt) och stereotyper, samt begrepp
som xenofobi, främlingsfientlighet och kategorisering kopplat till ”ras”.
Wigerfelt tog därefter upp exemplet Klippan, den lilla nordvästskånska ort som under
1990-talet var skådeplats för mord och ett
antal våldsdåd med rasistiska förtecken, och
där den nazistiska organisationen Nationalsocialistisk Front (numera Svenskarnas parti)
fick fotfäste. En av slutsatserna i Wigerfelts
forskning om Klippan var att det fanns en
stark koppling mellan ungdomar på orten
som attraherades av nazistiska rörelser och
föräldrar som själva gav uttryck för en stark
invandringskritik och främlingsfientlighet.
Antisemitismens bilder

Näste föreläsare var idéhistorikern Henrik
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Bachner. Efter ett
inledande pass
om antisemitismens historiska
orsaker och uttrycksformer riktades fokus mot
samtiden. Bachner betonade att
kritik mot staten
Israels politik är
legitim och i regel
fri från fördomar,
men att antijudiska föreställningar
(i motsats till vad
vissa debattörer
vill göra gällande)
lever kvar och i
vissa fall kommer
till uttryck i nutida
debatter, däribland
om Mellanösternkonflikten, amerikansk politik och
Förintelsen.
Dessa föreställningar – som inte
nödvändigtvis är
medvetna, utan
kan förekomma
oreflekterat – inbegriper bland annat
idéer om judisk
makt över politik,
medier och finansväsende. Även
moderna varianter
Christoph Andersson föreläser om ultrahögern.
av idéer med rötter
i den kristna antijudiska tanketraditionen påträffas ibland; än brytelser. Idag förekommer sådana försök på
idag förekommer exempelvis påståenden om många håll, främst i extremhögern och nyatt staten Israels agerande skulle styras av ett nazismen, men även exempelvis bland vissa
”gammaltestamentligt” hämndbegär eller en former av starkt konservativ kristendom och
”öga för öga, tand för tand”-mentalitet.
politisk islam liksom delar av extremvänstern
och inom radikalpacifistiska strömningar.
Förnekandet av Förintelsen
Bruchfeld visade bland annat hur förnekare
Därefter talade Stéphane Bruchfeld, idéhisto- av Förintelsen i regel är tydligt Israelfientliga
riker vid Uppsala universitet, om förnekandet och hyser en starkt antisemitisk och konav Förintelsen eller den så kallade ”historie- spiratorisk verklighetsuppfattning. Efter en
revisionismen”, som i motsats till vad många genomgång av det svenska förintelseförnetror började redan innan krigslutet 1945. Ända kandets historia – från 1930-talets Lindholmsedan 1930-talet har många försökt ursäkta, rörelse och Sveriges Nationella Förbund till
bortförklara och förneka Nazitysklands för- samtida propaganda från organisationer som

Foto: Romskt informations- och kunskapscenter

SKMA:s och Dialogforums seminarium i Malmö drog fler än 200
deltagare. Mathan Ravid sammanfattar två intensiva utbildningsdagar.
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terar bland alla grupper
i samhället, att det inte
existerar någon hierarki
vad gäller hatbrott (där
den brottslighet som för
närvarande toppar statistiken skulle vara värd
mer uppmärksamhet
än andra), samt att det
relevanta för att avgöra
om ett hatbrott begåtts
inte är vem som utfört
det utan vad som faktiskt sagts eller gjorts.
Antimuslimska
tendenser

Heléne Lööw föreläser om hatbrott.

det ovan nämnda Svenskarnas parti – gavs
även konkreta exempel på hur man effektivt
bemöter ”historierevisionistiska” påståenden.

»Det relevanta för att
avgöra om ett hatbrott
begåtts är inte vem som
utfört det utan vad som
faktiskt sagts eller gjorts.«

Den andra seminariedagen inleddes av Jonas
Otterbeck, islamolog
vid Lunds universitet. Denne berörde framväxten av islamofobibegreppet samt dess
användbarhet, och visade hur islamofobi
gått från att framför allt gälla olika former av
diskriminering av muslimer i samhällslivet
till att kompletteras av en ”islamkritik” ofta
driven av populistiska partier i Europa och
höger(kristna)grupper i USA.
Otterbeck beskrev även hur vissa typer av
islamiskt motiverade terrorhandlingar och viss
form av islamistisk retorik lever i symbios
med ”islamkritiken”. Båda sidor polariserar
ett tänkt islam mot ett tänkt väst, även om de
värderar dessa storheter olika. Ett faktum som
gör det komplicerat för både muslimer och
icke-muslimer att diskutera vad islam är och
vad som kan kallas islamofobi.
Ultrahögern

Hatbrott

Första seminariedagen avslutades med en
föreläsning av Heléne Lööw, historiker vid
Uppsala universitet. Genom att referera till
såväl svenska som internationella studier
visade Lööw hur offer för hatbrott ofta har
svårare att komma över det inträffade än offer
för ”vanliga” brott som exempelvis gaturån,
då de utsatts på grund av sin etnicitet, sexuella
läggning etcetera – faktorer de själva inte kan
påverka.
Som kritik mot tendensen att definiera hatbrott som något en majoritet utsätter en minoritet för, betonade Lööw att intolerans exis-

Under rubriken ”Från gatan in i parlamenten – om hur ultrahögern skaffar sig politisk
makt i Europa” talade journalisten och författaren Christoph Andersson sedan om hur högerpopulister vinner mark på vår kontinent.
I form av ett intensivt samarbete gör partier
som österrikiska FPÖ, belgiska Vlaams Belang, franska Nouvelle Droite Populaire (ett
utbrytarparti från Front National) och högerpopulistiska tyska partiet PRO NRW gemensam sak med Sverigedemokraterna i deras
kamp mot vad de ser som en ”islamisering”
av Europa.
Andersson lyfte även på ett förtjänstfullt
sätt fram hur dessa partiers retorik bygger

på att omvända fakta. Vedertagna begrepp
ges en ny innebörd – granskande journalister och antirasister utmålas som ”nazister”,
och Winston Churchills kamp mot nationalsocialismen likställs med deras egen kamp
mot islams utbredning i Europa. Ledaren för
Vlaams Belang, Philip Dewinter, jämställer
till och med islams utbredning med sjukdomen AIDS. Andersson menade att retoriken påminner om hur nazisterna en gång
försökte associera judendomen och judar
med insekter och råttor.
Hatsajter och pedagogiska metoder

Siste föreläsare var Jonathan Leman, medlem
i SKMA samt skolsamordnare och föreläsare
på Expo Utbildning. Leman inledde med att
ge en överblick över de mest hatfyllda svenska och internationella sidorna på Internet, från
den högerextrema nyhetssajten Nationell.nu
och den svenske islamisten Mohamed Omars
hemsidor, till ledande antimuslimska forum
som bloggen Gates of Vienna.
Tvådagarsseminariet avslutades med
konkreta tips och råd i arbetet mot intolerans. Leman rekommenderade bland annat
det nya elevaktiva skolundervisningsmaterial om fördomar och diskriminering som
SKMA utarbetat i samarbete med Forum för
levande historia (materialet går att beställa
kostnadsfritt på http://www.levandehistoria.
se/materialarkiv).
Stort intresse och positiva reaktioner

Seminariet möttes med stor uppskattning,
och deltagarna var överlag mycket positiva.
Många betonade hur föreläsningarna givit
dem ökad kunskap och användbara verktyg
för framtiden. Inte minst det faktum att man
vid intresse fick tillgång till föreläsningsmaterialet var väldigt uppskattat.
”Tack för det fantastiska seminariet i Malmö den 23-24:e. Först nu inser man hur otroligt bra det var. [---] Jag berättade för kolleger
och intresset är väldigt stort för att ta del av
det jag lärde mig”, löd ett omdöme i ett av
de många tackbrev som SKMA fick efter seminariet.
Arrangemanget fick även stort genomslag
i media. Bland dem som rapporterade om eller från Malmö fanns Sveriges Radios Ekot,
Sydsvenskan samt City Skåne.

Mathan Ravid
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Shylock i sam
Teatervetaren Yael Feiler om hur en 400 år gammal pjäs fortfarande kan bekräfta och
förstärka fördomar mot judar – och hur uråldriga stereotyper anpassas till samtida behov.

Att forska i teatervetenskap
kan anses som verklighetsfrånvänt. Ett forskningsprojekt som
visar hur teaterupplevelsen påverkar sin publik i förhållande
till brännande frågor, däribland
frågor kring antisemitismens
orsaker, placerar dock detta till
synes snäva forskningsfält mitt
uppe i en samtidsdebatt. Att en
rollfigur i ett fyrahundra år gammalt drama lyfts fram som ”bevis” i dagsaktuella debatter visar
också på teaterns potentiella samhällsrelevans.

Ett skålpund kött

Tänk en scen. En teaterscen där en
rättegång utspelas. När det skanderas att den ena partens omänskliga krav är lagligt, förändras ljuset
abrupt och ett par hårda trumslag
markerar den drastiska övergången till en drömliknande sekvens.
Parten vars rätt just har tillkännagivits utbryter i en rytmisk sång
på ett obegripligt språk. Samtidigt
utför han en sorts krigsdans, och
viftandes med en kniv förflyttar
han sig segervisst tvärs över hela
scenen mot sitt maktlösa och barbröstade offer.
Det ovan beskrivna var rättegångsscenen ur Mats Eks bejublade uppsättning av Shake
speares Köpmannen i Venedig
från 2004/5 på Dramatens stora
scen. Dramat som utspelar sig i
1500-talets Venedig, handlar om
köpmannen Antonio som lånar
pengar av den rike och tillika föraktade juden Shylock. Kontraktet
dem emellan innebär att Shylock
ska få ett skålpund av Antonios
kött om denne inte kan betala sin
skuld i tid.
Scenen skildrar således juden
Shylock, som just fått höra att
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domaren gett honom rätt att fullfölja avtalet och sticka sin kniv
i Antonios bröst. Den hebreiska
sången som han utbrister i, klädd
i svart rock och bredbrättad hatt
och med kniven i högsta hugg,
heter ”Echad Mi Jodéa” och ingår i den judiska påskens rituella
måltid ”Seder”. Sången består av
frågor och svar som för barnens
skull räknar upp judendomens
viktiga hörnstenar: En Gud, två
stentavlor, tre fäder, fyra mödrar,
fem moseböcker osv.
Krigsdansen avbryts dock och
istället för att fullfölja avtalet
döms Shylock för mordförsök,
fråntas sin egendom och tvingas
att låta sig döpas. På Dramatens
scen doppas hans huvud brutalt
tre gånger i en plåthink och till
slut stjälps hela hinken över
hans huvud, till publikens stora
förtjusning.
Shylock, judarna och Israel

Under de senaste decennierna
och inte minst efter Förintelsen
har Shakespeares drama och
rollfiguren ”juden” Shylock dels
problematiserats och beskyllts för
att bära på antisemitiska spår, och
dels utnyttjats i antisemitiska syften, bland annat genom att hävda
att det uppdiktade fantasifostret
Shylock skulle vara en ”typisk
jude”, representativ för judarna
och även för Israel.
(Ett exempel på det senare kan
hämtas från Gilad Atzmon, en
antisemitisk propagandist som
2007 besökte Stockholm som
talare, inbjuden av bland annat
Broderskapsrörelsen. I en text
publicerad 2010 på hans hemsida
hävdar Atzmon att Shylock och
Fagin – en annan litterär antisemitisk stereotyp – representerar

verkliga egenskaper hos dagens
israeler: ”I den judiska staten är
Fagin och Shylock långtifrån
bara avlägsna fiktiva karaktärer.
I själva verket lever de ett gott liv
[där], på andras bekostnad.”
Ett annat exempel kan hämtas
från syrisk TV 2010. Ett inslag
som – enligt Memris utskrift – dels
instämmande upprepade Donald
Boströms antydningar om att Israel skulle döda palestinier för att
stjäla deras organ, dels påstod att
Israel stal organ av jordbävningsoffer på Haiti, kommenterades på
följande sätt av den syriske statsvetaren Jassem Zakariya: ”När vi
ser dessa scener i detta fina reportage, kommer man naturligtvis
omedelbart att tänka på Shake
speare. Ja, Shylock. Som vi kan
se, har juden inte förändrats…”)
Här i Stockholm var det framför allt rättegångsscenen och
iscensättningen av Shylocks
tvångsdop, som hösten 2004
föranledde en debatt kring uppsättningen. Kritiska röster från
judiskt håll motsatte sig uppsättningens gestaltning av det judiska
temat. Att låta den stereotypiskt
klädda Shylock sjunga en sång
ur den judiska påsken tycktes förvandla honom till en representant
för en folkgrupp – judarna – som
genom hans hämndlystna uppsåt
blev lika grymma som omänskliga. Under ett ”teatersamtal” efter föreställningen på Dramaten
har det exempelvis sagts: ”…jag
gillar inte judar… Och så blir
jag förbannad på hela judiska
rasen...”.
Sångens ursprungliga kontext i samband med det blodiga
uppsåtet troddes dessutom länka
till gamla som nya antisemitiska
blodsanklagelser om judarnas

påstådda ritualmord under den
judiska påsken. (För ett aktuellt
exempel på denna anklagelse, se
Willy Silbersteins artikel på annan plats i detta nummer.)
Judarna ”förtjänar” hatet

I debatten framkom att de som
såg positivt på uppsättningen
medgav att Shakespeares drama
innehåller antisemitiska uttryck,
men ansåg att uppsättningen
lyckades med den nödvändiga
problematiseringen av texten. Regissören Mats Ek förklarade att
föreställningen visserligen skildrade antisemitismen men i syfte
att bekämpa densamma, bland
annat genom att ”förmänskliga
Shylock”.
Enligt en publikundersökning
som jag genomförde 2005 tillsammans med teatervetarkollegor
uppnåddes inte det ovan nämnda
goda syftet. Tvärtom.
En slumpmässigt vald grupp,
som fick ta ställning till fem påståenden gällande antisemitismens orsaker en gång före och
en gång efter föreställningen,
visade sig i högre grad bejaka
ett antisemitisk påstående –
nämligen ”antisemitismen beror
på judarnas eget handlande” – efter föreställningen.
Påståendets antisemitiska innebörd är att judarna ”förtjänar”
antisemitismen, vilket också berättigar densamma. I Stockholm
var det sammantaget 23% av de
tillfrågade som enligt undersökningens statistiskt säkerställda
resultat efter föreställningen i
högre grad var benägna att hålla
med om detta.
Låg medvetenhet

Receptionsforskning – som bland

mtiden

Shylock vässar sin kniv (Ur Tales from
Shakespeare, 1800-tal).

Antisemitiskt flygblad i Stockholm i samband med Gazakriget 2009.

annat utreder teaterföreställningars effekt på sin publik – utgår
ifrån att den sociala kontexten,
vid sidan av den sceniska gestaltningen, är en viktig faktor
som påverkar mottagandet. Undersökningens alarmerande resultat torde därför bero dels på den
ovan beskrivna sceniska gestaltningen men också på den svenska
kontexten.
En antydan till denna ”kontext”
gjorde sig påmind redan vid publiceringen av resultatet som fick
ett stort gensvar i media. I debatten som följde ifrågasatte en del
resultatets representativitet och
klagade över detaljer i frågeformuläret, medan andra reflexmässigt försvarade Shakespeares
goda kvalitet och oroade sig över
dramats framtida öde mer än över
de farliga tendenser som undersökningen pekade på.
Denna förnekande attityd

hör samman med en bristande
medvetenhet gällande såväl
”det judiska” som antisemitismens idétradition i Sverige. Å
ena sidan finns historiska studier som visar på antisemitiska
strömningar och attityder i det
svenska samhällets mittfåra som
det aldrig gjorts rent hus med,
samtidigt som dessa fakta tenderar att ”glömmas bort”. Det låga
antalet judar i Sverige och deras
relativa ”osynlighet” medför att
gamla stereotypiska schabloner
om judar lever vidare samtidigt
som det är få som känner igen
ett antisemitiskt påstående när de
stöter på det.
Reaktioner i Berlin

Den sociala, kontextuella betydelsen, visade sig gälla i allra
högsta grad när resultaten från
en parallellundersökning i Berlin blev kända. Deutsches Thea-

”I den judiska staten är Fagin
och Shylock långtifrån bara
avlägsna fiktiva karaktärer.
I själva verket lever de ett
gott liv [där], på andras
bekostnad.”
Gilad Atzmon

ters uppsättning Der Kaufmann
von Venedig från 2005/6 var en
mycket medveten sådan. Föreställningens sceniska miljö placerade handlingen i en samtid
och Shylock tycktes smälta
in i ett kostymklätt landskap
med penningsugna affärsmän.
Dock, genom subtila tecken,
och utan att använda alltför
uppenbara symboler, gestaltades Shylocks fiender som potentiella nazister, och föreställningens sammantagna budskap
innebar en skarp anklagelse
mot Shylocks tyska omgivning, däribland, underförstått,
föreställningens publik.
Tack vare dessa estetiska val
och mot bakgrund av Tysklands
judiska historia, förväntade jag
mig att publikundersökningens
resultat denna gång skulle vara
diametralt motsatta till Dramatens. Här hoppades jag att fler
skulle avvisa det ovan nämnda
antisemitiska påståendet. Men
icke. Redan före föreställningen
bejakade över 33% det påståendet och antalet ökade något efter
föreställningen istället för att
minska.
Sekundär antisemitism

En förklaring till detta överraskande resultat fick jag av
professor Werner Bergmann,
forskare vid Zentrum für Antisemitismusforschung, Technische Universität, Berlin.
Bergmann som följer ALLBUS,
den regelbundna granskningen
av attityder i det tyska samhället, däribland attityder mot judar, blev inte överraskad över
resultatets procentsats. Då 18%
av tyskarna enligt ALLBUS bejakar ett liknande påstående, ger

de enligt honom uttryck för ett
nytt fenomen i det tyska samhället som han kallar för ”sekundär antisemitism”.
Detta fenomen uppstår enligt
Bergmann inte ”trots Förintelsen”
utan på grund av Förintelsen, och
representerar tyskarnas motreaktion mot sina egna skuldkänslor;
60% av dem menar nämligen
enligt ALLBUS att det är för
mycket intresse kring Tysklands
nazistiska förflutna varför många
är negativa till diverse minnesmonument samtidigt som de
menar att judar uppehåller sig
kring minnet av Förintelsen för
ekonomiska vinsters skull. Detta
förklarar också varför så många
på Deutsches Theater reagerade
negativt på föreställningens tydligt anklagande budskap, och
hellre ville ge ”judarna” skulden
för antisemitismen.
Publikundersökningarnas resultat visar således att teatern är
en lämplig arena för undersökning av samhällsfenomen, att
pjäsen Köpmannen i Venedig
lockar fram och reproducerar
existerande antisemitiska strömningar och att goda intentioner eller medvetna val inte räcker som
motgift.

Yael Feiler
Yael Feiler, fil.dr i teatervetenskap,
är verksam som universitetslektor
och undervisar vid Institutionen
för genus, kultur och historia,
Södertörns högskola och vid
Institutionen för musik och
teatervetenskap, Stockholms
universitet. Hon är bl. a. redaktör
och medförfattare till ”Shakespeares
Shylock och antisemitismen”
(2006 & 2010).
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gästkrönika

Motgift mot glömskan
Gästkrönika av Ulrika Knutson

”En

konstnär, kära barn, är ingen undantagsmänniska, ty vi är alla konstnärer.”
Så skrev bankiren, mecenaten och Nietzsche-översättaren Ernest Thiel till sin dotter Signe, som skulle bli
Helena Henschens farmor.
Helena Henschen dog i förtid, i januari 2011. Jag
läser ånyo hennes bok om Signe Thiel, Hon älskade
(Brombergs, 2009)
Thiel vore inte Thiel om han inte också utsatte läsaren för sin drastiska humor:
”Konst vore en farlig sak om ej konstnärerna vore så
dumma, ty målarna är de dummaste folk jag vet. Men
när de en gång icke är dumma så älskar jag dem.”
Säga vad man vill om hans ättling Helena Henschen,
mångsidig formgivare, scenograf och författare. Dum
var hon inte. Hon var uppseendeväckande klok. Utan att känna
henne på djupet skulle jag ändå
säga att Förnuft alltid varit en av
hennes gudar.
Helena Henschen fick en stor
succé med I skuggan av ett brott
(2004). Den 7 mars 1932 mördades Hjalmar von Sydow, förre
SAF-chefen i lägenheten på Norr
Mälarstrand i Stockholm, och med
honom familjens kokerska och
husa. Sköt gjorde Hjalmars egen
son, som sedan flydde till Uppsala
och där sköt sin hustru och sig själv. Offret var alltså
Helena Henschens egen morfar, förövaren hennes egen
morbror.
Tystnaden hade sedan lägrat sig över familjen. Helena Henschens berättelse är en berättelse om tillkämpad glömska och tystnader:
”Sanningen löser upp skuggorna och fakta gör tillvaron möjlig att greppa - fast därför inte alltid acceptabel.”
När jag läser om I skuggan av ett brott, så är det inte
kriminalhistorien som drabbar. Det är alla tystade kvinnor, förspillda liv, och övergivna barn som går igen.
De övergivna barnen är så många. Hur ska de kunna
överleva, om inte varje människa är en konstnär, med
skapande förmåga?
Helena Henschens andra roman, Hon älskade, är farmor Signes släktsaga. Ljusare, livfullare på ytan, men
med egna skuggor. Barnens sagolike far, Ernest Thiel
lämnade familjen med barnflickan Signe Maria.
Ernest Thiel gick i konkurs och förlorade allt. Vännerna svek, alla utom författaren Hjalmar Söderberg.
Han kom och spelade schack som förr. Idag är Thiels
hem och konstsamling en av Stockholms pärlor.
Släkten tillhörde Sveriges yppersta elit, med vänner bland alla de författare, konstnärer, forskare och
politiker som räknades. En liberal, assimilerad, modern

judisk familj. Men det blir tydligt att också Signes
historia utspelar sig ”i skuggan av ett brott”. Rasismens
och antisemitismens brott.
Nålsticken når ända upp i eliten. I sin krafts dagar var
Thiel påtänkt som riksbankschef, men hans ursprung
ansågs inte lämpligt.
Den unga blåstrumpan Signe promenerar Djurgården
runt med bästa väninnan Amelie Posse, två backfischar
arm i arm. Amelie Posse som senare skall kämpa
oförtrutet mot fascism och nazism, via den berömda
Tisdagsklubben. Men klubben - som försvarar och
hjälper judar - vill inte ha judar som medlemmar. ”Det
kan misstänkliggöra saken”. Till och med Amelie Posse
väjer för antisemiternas argument.
Antisemitismen sipprar in överallt som ont grundvatten.
I samtal berättade Helena Henschen om sin ungdoms tystnad
kring det judiska kulturarvet, det
svenska samhällets och hennes eget
arv. På sextio- och sjuttiotalet var
detta inte ett ”ämne”, allra minst i
vänsterkretsar. Socialismen skulle
lösa rasismen, liksom den skulle
lösa klasskampen. Måhända var
vänstern i god tro, men den bidrog
till tystnaden. Tystnaden kring
offren, och kring de innehållsrika
judiska kulturerna.
Hon älskade betalar på ett sätt
en gammal skuld. Bokens mest andlösa avsnitt berör
Helenas pappa Anders, som reflekterar över sin far, den
framstående läkaren Folke Henschen, som skilde sig
från Signe.
På besök i Berlin 1938 förfäras sonen Anders av
insikten:
”Han har en pappa som är medlöpare, som spelar nazisternas rasideologi i händerna. Efter skilsmässan från
Signe gifte Folke om sig med en tysk kvinna. Nu bär
han ett litet hakkors under rockkragen. Ibland vänder
han på kragen och märket glimmar till. Folke har fem
judiska barn. Begriper han vad som kommer att hända
dem om tyskarna tar Sverige?
Anders egen pappa, som lärt honom allt om naturen,
om blåmusslorna och de små kräftdjuren i strandbrynet,
visat honom tordyvelns feta larver och havsörnen som
byggt ett bo i en tall vid badviken på landet, har nu
visat honom en annan sida.”
Här öppnar sig avgrunden. Den går rakt genom en
ung svensk pojke, rakt genom den svenska sommarbadviken. Helena Henschen har skrivit en svensk klassiker,
som vi ska läsa som motgift mot glömskan.

»Antisemitismen
sipprar in
överallt som ont
grundvatten.«

10

svenska
kommittén

mot
antisemitism

Ulrika Knutson
Journalist och författare.
Ordförande i Publicistklubben.
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Islamiska förbundet och
Willy Silberstein om Islamiska förbundets föreläsare, förebilder och oklara hållning till judehat.

Den 25/3 rapporterade Dagens Nyheter
att Islamiska förbundet till en konferens i
Stockholm i december 2010 bjudit in föreläsare, som gett uttryck för grovt antisemitiska
uppfattningar. Det gällde Salah Sultan, i konferensprogrammet beskriven som ”en känd
islamisk lärd från Egypten”, och egyptiern
Ragheb Al-Serjany, beskriven som ”känd
islamisk profil som fokuserar på islams historia”.
Salah Sultan har i olika sammanhang spridit några av de farligaste antijudiska mytbildningar som historien känner. Den 31/3 2010
upprepade han på Hamas tv-kanal al-Aqsa
den sedan medeltiden spridda lögnen om att
judar i samband med den judiska påsken begår ritualmord på kristna och använder deras
blod i det osyrade brödet. ”De gör detta varje
år”, meddelade Sultan. ”Världen måste känna
till detta.”
Den 29/12 2008 hävdade Sultan i tv-stationen al-Nas existensen av en internationell
judisk konspiration som syftade till världsherravälde. Han hänvisade till den ökända
tsarryska förfalskningen ”Sions vises protokoll” och förklarade: ”Sions vises protokoll
är ett försök att styra och korrumpera hela
världen. Medan världen är upptagen av begär
och lustar, är [judarna] fria att genomdriva sin
plan för att kontrollera världen.” Sultan citerade i samma sändning också den i extrema
islamistiska kretsar ofta åberopade hadith som
säger att muslimer på den yttersta dagen ska
bekämpa och döda judar.
Ragheb Al-Serjany hävdade i en artikel på
www.islamstory.com (webbadressen återges i
det konferensprogram som finns på Islamiska
förbundets hemsida) den 13/10 2010 att ”judarna... kontrollerar de mesta av de internationella medierna”. Han har även i andra sammanhang fört fram myten om judarnas makt
och manipulationer. I en artikel (publicerad på
samma webbsida 19/4 2010) som påstår sig
förklara den kristna världens stöd för Israel
hänvisar Al-Serjany till ”den judiska effekten
i de flesta politiska och ekonomiska system
i världen”.
Myten om judiska ritualmord, om en judisk världskonspiration, om judisk kontroll
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Salah Sultan framträder i Hamas tv-kanal al-Aqsa 2010 och anklagar judar för att begå ritualmord. Videoklipp publicerat av Memri.

och manipulationer av medier, ekonomi och
politik utgör alla centrala beståndsdelar i klassisk antisemitisk propaganda, inklusive den
nazityska. Det är lögner som haft förödande
konsekvenser för judar.
Legitimerar hatet mot judar

I ett uttalande den 25/3 uttryckte Svenska
kommittén mot antisemitism (SKMA) oro
över att Islamiska förbundet inbjudit talare
som gett uttryck för antijudiska uppfattningar.
SKMA påpekade att agerandet bidrar till att
legitimera och normalisera hatet mot judar,
men noterade också att det står i strid med
Islamiska förbundets uttalade målsättning att
”bekämpa rasism” och ”bidra till dialog och
idéutbyte med andra samfund och religioner”.
SKMA uppmanade Islamiska förbundet och
de organisationer som samarbetat med förbundet i arrangerandet av konferensen att klargöra
sin hållning till antisemitism och till de antijudiska påståenden som några av konferensens
talare i olika sammanhang fört fram.
Tyvärr har något sådant klargörande inte
kommit. När Islamiska förbundets ordfö-

rande, Omar Mustafa, kommenterade saken
valde han att istället att angripa den DNjournalist som uppmärksammade förbundets
inbjudningar, samt Memri (Middle East Media Research Institute), som lagt ut Sultans
tv-framträdanden på nätet (Newsmill 30/3).
(Bland annat hävdar Mustafa att det inte går
att lita på Memris översättningar. Det är ett
märkligt argument eftersom DN meddelar att
man låtit göra en egen översättning av Sultans
uttalanden. Al-Serjanys utsagor, som återfinns
på webbsidan islamstory.com, väljer Mustafa
att ignorera.) DN:s artikel om att Islamiska
förbundet bjudit in talare med antisemitiska
uppfattningar antyds av Mustafa vara ett utslag av islamofobi.
Kritik mot Israel?

Istället för att beklaga inbjudningarna och tydligt ta avstånd från Sultans och Al-Serjanys
uttalanden stegrar Mustafa genom sin artikel
oklarheten om hur han och Islamiska förbundet förhåller sig till antisemitism. Han talar i
allmänna ordalag om allas ansvar att bekämpa
rasism, men antyder samtidigt att de som upp-

antisemitismen
märksammat de inbjudna talarnas uttalanden
söker ”utfärda en livstidsdom i antisemitism
på alla som någonsin har uttalat ett kritiskt ord
mot staten Israel.” Anser Mustafa att Sultans
och Al-Serjanys påståenden om judar utgör
kritik mot Israel?
Mustafa svarar vidare på kritiken med påståendet att Islamiska förbundet ”kommer i
framtiden att fortsätta bjuda kända och relevanta muslimska föreläsare”. Betyder det att
Mustafa anser att det inte finns någon anledning att ändra förhållningssätt och att personer, som i vissa sammanhang propagerar
hat mot judar, är och kommer att förbli ”relevanta” föreläsare hos Islamiska förbundet?
Slutligen söker Islamiska förbundets ordförande - fortfarande utan att beröra innebörden
i de uttalanden som uppmärksammats - skjuta
ifrån sig ansvaret för och bagatellisera det
inträffade genom att hänvisa till ”citat som
sades vid något tillfälle av en person från
andra sidan jorden, som vi någon gång har
bjudit på en konferens där denna ska tala om
något helt annat”. Menar Mustafa således att
det är förenligt med en antirasistisk hållning
att bjuda in, prisa och därigenom också legitimera personer som hetsar mot judar eller
andra grupper så länge dessa inte hetsar på
Islamiska förbundets konferenser?
Antisemitism som ”inspiration”

Vår osäkerhet vad gäller Omar Mustafas hållning minskas inte av hans hyllning av den för
en tid sedan avlidne f.d. turkiske premiärministern Necmettin Erbakan. I ett av Mustafa
undertecknat pressmeddelande från Islamiska
förbundet den 28/2 2011 hette det bland annat att Erbakan var ”en stor förebild” och en
”inspiration för alla aktiva muslimer som på
olika sätt vill engagera sig i sina samhällen”.
Att Erbakans politiska budskap sedan länge
inbegripit en långt driven antisemitisk propaganda är väl känt. Så sent som 8/11 2010 förklarade han i en uppmärksammad intervju i
Die Welt att EU var en del av ”den sionistiska
världsordningen” och talade om ”det kapitalistiska, sionistiska ekonomiska systemet som
inför skatter och skapar skulder för att genom
ränta förse sionisterna med pengar”.

Världen styrdes, enligt Erbakan, sedan
länge av en judisk världskonspiration: ”Judar
har styrt världen i 5700 år. Det är ett styre som
bygger på orättvisa, grymhet och våld. De har
en stark tro, en religion, som säger dem att de

”Sions vises protokoll är ett försök att
styra och korrumpera hela världen.
Medan världen är
upptagen av begär
och lustar, är [judarna] fria att genomdriva sin plan för att
kontrollera världen.”
Salah Sultan
ska styra världen. Titta på denna endollarsedel. Det finns en symbol på den, en pyramid
med tretton nivåer och med ett öga högst upp.
Det är symbolen för den sionistiska världsordningen. Nivåerna representerar fyra ’öppna’
samhällen och andra hemliga sådana, bakom
dem finns ett ’de trehundras parlament’ och
33 rabbin-parlament, och bakom dem än fler
osynliga kontrollanter. De styr världen genom
den kapitalistiska världsordningen.”
På vilket sätt menar Omar Mustafa att en
person som står för denna typ av tydligt antisemitiska budskap är ”en stor förebild” och en
”inspiration” för muslimer?

Missbrukar begreppet islamofobi

Omar Mustafa ägnar en stor del av sin artikel till att varna för islamofobi. Det finns
det all anledning att göra. SKMA ser ytterst
allvarligt på de antimuslimska strömningar
som finns i Sverige och andra delar av Europa. Av det skälet arrangerade vi nyligen
tillsammans med Dialogforum i Malmö
ett seminarium om islamofobi och antisemitism. Men så länge Islamiska förbundet
väljer att se mellan fingrarna när det gäller andra former av rasism än islamofobi
saknar förbundets antirasism trovärdighet.
Inte heller främjas trovärdigheten av att begreppet islamofobi missbrukas för att avleda eller tysta en fullt legitim kritik mot
att Islamiska förbundet bjudit in talare som
sprider hat mot judar.
Svenska kommittén mot antisemitism
finner det djupt beklagligt att Islamiska förbundets ordförande Omar Mustafa varken
medger det felaktiga i att bjuda in talare
som gett uttryck för judehat eller tydligt tar
avstånd från deras antisemitiska uttalanden.
Vi uppmanar därför Islamiska förbundet att
än en gång tänka igenom sitt ställningstagande och på nytt tydliggöra sin hållning
i dessa frågor.
Vi skulle också välkomna ett klargörande
på dessa punkter från Sveriges unga muslimer, Studieförbundet Ibn Rushd och Sveriges islamiska skolor, som samarbetade med
Islamiska förbundet i arrangerandet av den
aktuella konferensen.

Willy Silberstein

Ordförande för Svenska kommittén
mot antisemitism
Artikeln publicerades ursprungligen
på Newsmill 10/4 2011.

PS. Den 15/4 mötte Willy Silberstein Islamiska förbundets ordförande Omar Mustafa i en
debatt i ”Människor och tro” i P1. Mustafa
tog då avstånd från föreläsarnas antisemitiska
uttalanden, men vidhöll att det inte var eller är
fel att som föreläsare bjuda in personer som
i andra sammanhang sprider hat mot judar.
Se även Willy Silbersteins ledare på sidan 2.
svenska
kommittén
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Kalendarium
11 – 12 mars

22 mars

5 – 9 april och 12 – 16 april

mensamt program framtaget

Nätverksträff arrangerad av

Willy Silberstein och Henrik

Ronny Juhlin genomförde två

av TDR och SKMA. Lena

SKMA och Forum för levande

Bachner talade vid ett med-

studieresor till Krakow, Rabka

Jersenius guidade gruppen i

historia (FLH) för lärare och

lemsmöte arrangerat av Judiska

och Auschwitz-Birkenau för

Starachowice.

andra som deltagit i olika

församlingen i Malmö.

35 elever och lärare från Kun-

längre utbildningar. Semina-

skapsakademin i Sundsvall

3 – 7 maj

riet handlade om Förintelsen

23 – 24 mars

och 21 elever och lärare från

Ronny Juhlin och Callie Car-

i Ukraina. Inbjudna föreläsare

SKMA arrangerade i samver-

Brännkyrka gymnasium. Innan

ning ledde en studieresa till

var historikerna Anatoly Po-

kan med Dialogforum, Malmö

grupperna reste iväg besökte

Krakow, Rabka och Auschwitz-

dolsky och Vitalii Bobrov,

stad, ett seminarium i Malmö

Ronny Juhlin skolorna och

Birkenau. Gruppen om 37

Ukrainian Centre for Holocaust

om antisemitism och islamo-

förberedde grupperna genom

elever och lärare kom från

Studies i Kiev och Johan Di-

fobi. (Se artikel på annan plats

föreläsningar och workshops.

Alftaskolan i Edsbyn och Bred-

etsch, Lunds universitet. Ca 35

i Nyhetsbrevet.)

bynskolan i Bredbyn. Båda
15 april

skolorna har genomfört elevre-

29 mars – 4 april

SKMA:s ordförande Willy

sor med SKMA tidigare.

17 mars

Lillemor Bodman och Lena

Silberstein deltog i debatt i

SKMA anordnade ett eftermid-

Jersenius ledde en studieresa

”Människor och tro” i P1 om

17 – 21 maj

dagsseminarium i Örebro i

för 50 elever och lärare, samt

Islamiska förbundets inbjudan

Per Höjeberg reste med en

samarbete med Studiefrämjan-

två politiker från Barn- och

till antisemitiska föreläsare.

grupp elever och lärare från

det. Vid seminariet presente-

ungdomsnämnden i Lindes-

rades SKMA:s och FLH:s nya

berg. Resan startade i Bodzen-

25 – 30 april

Krakow, Rabka och Auschwitz-

läromedel om antisemitism

tyn där ett gemensamt program

Mikael Enoksson gjorde en

Birkenau.

och SKMA:s nyligen lanserade

för polska och svenska ungdo-

studieresa tillsammans med

internetbaserade studiematerial

mar förbereddes av Lena Jer-

föräldrar, lärare och elever från

18 maj

om judiskt liv i Europa, nazis-

senius och Krystyna Rachtan

klass 9 på Lillåns skola i Öre-

SKMA:s ordförande Willy

men och Förintelsen. Medver-

från Bodzentyn. (Se artikel på

bro. Resan gick till Bodzentyn,

Silberstein medverkade i ”Ten-

kande var Mikael Enoksson,

annan plats i Nyhetsbrevet.)

Krakow och Auschwitz-Birke-

dens” i P1 om hur berättelserna

Callie Carning, Ewa Wymark

Efter besöket i Bodzentyn reste

nau. Besöket i Bodzentyn och

från Förintelsen ska kunna

och Lena Jersenius. Ca ett 20-

gruppen vidare till Krakow och

Starachowice organiserades

föras vidare när överlevande

tal högstadie- och gymnasielä-

Oswiecim.

av Dawid Rubinowicz Society

inte längre kan vittna.

deltagare

rare deltog.

Hampnäs folkhögskola till

(TDR) och innehöll ett ge-

B e ta l d a n n o n s p l at s

14

svenska
kommittén

mot
antisemitism

många år varit stödmedlem i kommittén och nu när han lämnat journalistiken för att arbeta som
kommunikationskonsult vill han också engagera sig mer aktivt i arbetet att bekämpa antisemitism
i Sverige.
•

Jag känner mig hedrad av det stora förtroende jag fått, säger Willy. Tyvärr är kommitténs
arbete fortfarande mycket viktigt. Man skulle kunna tro att det inte skulle behövas en
sådan här kommitté i Sverige idag, men tyvärr är arbetet väldigt angeläget.

•

Jag har nu tittat närmare på den verksamhet som SKMA bedriver, och jag måste säga att
jag är mycket imponerad, det gäller i första hand den viktiga satsningen på att utbilda
lärare och skolelever.

•

Min ambition är att det arbetet ska fortsätta och, om vi får resurser, kanske rent av växa.
Dessutom vill jag att kommittén ska märkas mycket i den svenska debatten.

Investering i Kunskap AB
Strategikonsulting & Investeringar
Box 5216, 102 45 Stockholm
Tel 08-670 65 00

mot
antisemitism

United Sales för ledarskap, säljträning och teambuilding.
Because people make the difference.
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SKMA utbildar

Svenska och polska elever
i unikt samarbete
Lena Jersenius om SKMA:s samarbete med Dawid Rubinowicz Society och
stimulerande möten mellan svenska och polska ungdomar.

Bodzentyn

1939 när Bodzentyn ockuperades av tyskarna
utgjorde den judiska befolkningen mer än 30
procent av den totala befolkningen. Våren
1941 upprättades ett öppet getto där judar
från Bodzentyn och närbelägna orter föstes
ihop. En transport med hundratals judar från
Plock skickades också till staden. Den judiska befolkningen i Bodzentyn hjälpte dessa
nykomlingar så gott det gick, men många dog
av svält eller tyfus.
Till Bodzentyn fördes även den unge pojken Dawid Rubinowicz från den lilla orten
Krajno. Han började skriva dagbok och beskrev hur tyskarnas allt hårdare ockupation
påverkade livet i Bodzentyn. Han berättar i
boken om vad som hände i hans familj och
vad han såg hända runt omkring sig. Dagboken hittades på 1950-talet och lästes som följetong i den lokala radion. Den översattes till
svenska och gavs ut av Bonniers förlag 1960.
Från gettot i Bodzentyn flydde en del judar till den närbelägna staden Starachowice
där tyskarna upprättade ett antal arbetsläger.
De judar som tog sig dit hoppades att arbete
på någon av dessa arbetsplatser skulle rädda
dem från att bli skickade ”österut”. Max Safir
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flydde från Kielce till Starachowice och arbetade på Herman Göring Werke, innan han
skickades till Auschwitz-Birkenau, Mauthausen och Ebensee där han befriades i maj 1945.

flertal vittnesmål som beskriver förhållandena
där. Efter kriget kom överlevande från lägren
tillbaka till staden. I Starachowice, liksom på
flera andra platser, mördades flera hemvändande judar av polska nationalister. Denna
händelse, som finns beskriven i Christopher
Brownings bok, belyser hur den judiska befolkningen även efter kriget utsattes för trakasserier, hot och förföljelse.

Polska ungdomar berättar

Den första elevresan till Bodzentyn genomfördes i april 2010. Elever och lärare från
Lillåns 7-9-skola i Örebro inledde sin resa

Ökar förståelsen för vad som hände

Foto: Julia Prim

Svenska kommittén mot antisemitism har
sedan hösten 2007 arrangerat ungdomsresor
till Förintelsens platser i Polen. Under denna
period har våra pedagoger guidat ett trettiotal
grupper från hela landet. Cirka tusen ungdomar och lärare har deltagit i resorna. De flesta
av dessa studieresor har gått till AuschwitzBirkenau, Rabka och Krakow.
Förra året inledde SKMA dock även ett
samarbete med två skolor i Bodzentyn, en
liten stad inte långt ifrån Kielce. I staden
finns även kulturföreningen Dawid Rubinowicz Society, (Towarzystwo Dawida Rubinowicza, TDR), som SKMA samarbetat med
sedan 2008. Föreningen, som uppkallats efter
en ung pojke som skrev dagbok från gettot i
Bodzentyn, vill värna minnet av den judiska
befolkningen i staden och upplysa yngre generationer om vad som hände under andra
världskriget. Initiativet till kontakterna mellan
SKMA och TDR kom från Max Safir, född i
Bodzentyn och överlevande från Kielce.

Besök i Auschwitz I.

till Polen med ett besök i Bodzentyn. Därefter har vi haft ytterligare en grupp från
Lillåns skola samt en grupp gymnasieungdomar från Lindeskolan i Lindesberg (se Maja
Frödéns artikel härintill) som innan besöket
i Auschwitz-Birkenau tillbringade några dagar i staden för att tillsammans med polska
ungdomar studera hur den nazistiska ockupationen påverkade befolkningen – såväl den
judiska som den icke-judiska – på en mindre
ort som Bodzentyn.
I Bodzentyn berättar de polska skolungdomarna om staden, visar bilder och läser
ur bland annat Dawids dagbok och andra
vittnesmål från överlevande. I skogarna runt
Bodzentyn var motståndet mot den tyska
ockupationen stort. Ett flertal partisangrupper
bildades och Bodzentyn liksom flera närliggande byar utsattes för hårda repressalier av
den tyska armén.
Vid besöket i Starachowice, som de polska
och svenska eleverna gör gemensamt, fokuseras på livet i gettot och på uppbyggnaden
av slavarbetslägren. Från dessa läger finns ett

Under rundvandringarna följer eleverna Dawid Rubinowicz’, Max Safirs och andras levnadsöden. De besöker platser i Bodzentyn och
Starachowice med anknytning till det judiska
livet och till Förintelsen. Genom att berätta
om enskilda levnadsöden söker vi skapa en
närhet till vad som hände under Förintelsen.
Och genom att polska och svenska elever tillsammans besöker dessa platser och arbetar i
blandade grupper med olika uppgifter – t.ex.
att jämföra propagandabilder med antisemitiska teman från Tyskland, Polen och Sverige
– skapas en möjlighet för dem att få djupare
förståelse för antisemitismens betydelse i alla
tre länderna på 20- och 30-talet. De diskuterar
hur det var då och hur det är i dag i sina respektive samhällen.
När de svenska eleverna möter de polska
ungdomarna blir också närheten till vad som
hände under andra världskriget större, samtidigt som de tillsammans reflekterar över
betydelsen av varje enskild människas ställningstagande. I mötet med de polska eleverna
konfronteras de svenska eleverna också med
den tystnad som rått i Polen efter kriget kring
de polska judarnas öde under Förintelsen
och funderar över vad en sådan tystnad får
för konsekvenser när det gäller minnet av och
kunskapen om Förintelsen.
Pedagogiska ledare vid besöken var Mikael Enoksson från Lillåns 7-9 skola, Lillemor Bodman från Lindeskolan och Krystyna
Rachtan från Bodzentyns Lyceum. Lena Jersenius från SKMA förberedde programmen
och guidade grupperna i framför allt Starachowice.

Lena Jersenius

Kanslichef och utbildningsansvarig på SKMA

”En lärdom och ett minne
för livet”
Maja Frödén var en av de gymnasister som deltog på SKMA:s elevresa till Polen
i månadsskiftet mars–april i år. Här sammanfattar hon sina intryck från resan.

Den 29 mars i år reste jag tillsammans med
min skola, Lindeskolan i Lindesberg, till
Polen, för att bland annat besöka koncentrations- och förintelselägret AuschwitzBirkenau. Vi var 40 elever och sex lärare
och politiker. Resan leddes av Lena Jersenius från SKMA och Lillemor Bodman från
Lindesskolan.
Tidigt på morgonen tog vi bussen till Ar-

mil från Bodzentyn. Staden hette Starachowice och där höll Lena Jersenius i en stadsvandring. Vi fick följa judarnas hemska öde,
om hur de placerades i gettot. En del togs ut
till olika arbeten. Andra skickades till förintelselägret Treblinka eller blev skjutna ute i
skogen. Vi fick också höra om hur en del av
dem som överlevde blev illa bemötta när de
efter kriget återvände till staden.

starkt ändå. Vi gick tillsammans runt på
det enorma lägerområdet Birkenau. Vi gick
nästan helt tysta, för att då och då stanna
till och lyssna på berättelser som vår lärare
Lillemor läste. Allt var så ledsamt och när
vi med den osannolika turen mötte Lola, en
svensk kvinna som överlevt förintelsen, var
nog inte ett öga torrt. Besöket i Birkenau
avslutades med en fridfull minnesstund och
ljuständning.

Foto: Daniel Tausis

Auschwitz I

Svenska och polska elever samtalar i Starachowice.

landa för att sedan flyga till Warszawa. Vi
reste vidare till den lilla staden Bodzentyn
där vi tillbringade våra första dagar i Polen.
I Bodzentyn träffade vi polska ungdomar
som berättade om hur judarna levde i byn
innan kriget. Vi jobbade tillsammans med
olika övningar och hade för det mesta väldigt allvarliga samtal som berörde viktiga
ämnen. Bland annat diskuterade vi hur man
som individ kan påverka ett samhälle och
att det är vi själva som gör våra val. Ska vi
titta på när någon far illa eller ska vi göra en
insats? Samtalen kretsade också kring fördomar, antisemitism och främlingsfientlighet i
största allmänhet.
Starachowice

En dag besökte vi en stad som ligger några

Som sagt, dagarna var mycket intressanta
och allvarliga medan kvällarna istället gav
tid åt skratt och mer lättsamma samtal med
polackerna.
Mötet med Lola

Efter tre dagar med seriösa såväl som
roliga stunder tillsammans, lämnade vi
våra nya vänner och reste vidare. Nästa
plats att besöka var då resans huvudmål,
Auschwitz. Vi inkvarterade oss på ett
fint hotell och besökte sedan AuschwitzBirkenau.
Solen sken och det var en behaglig värme.
Egentligen kanske man skulle vilja ha det
tvärtom för att enklare kunna föreställa sig
hur det var under kriget. Men jag tycker
att det sorgsna och hemska lös igenom så

Dagen därpå var det dags att besöka
Auschwitz I, lägret som man oftast ser
i filmer och med den kända skylten ”Arbeit macht frei”. Genom bilder och filmer
hade i alla fall jag fått en föreställning om
hur det skulle se ut i verkligheten – att
det exempelvis skulle vara ett ställe som
låg långt borta från all civilisation. Därför
blev jag helt knäckt när jag insåg hur fel
jag hade. I dag ligger ”museet” mitt bland
alla bostadshus och precis bredvid en vanlig bilväg. Visst är det på ett sätt bra att
polackerna har gått vidare och på något
sätt lärt sig leva med historien. Men för
mig kändes det ändå så fel och frågorna
vimlade runt i mitt huvud: Vem vill bo
granne med ett förintelseläger? Vet de vad
som finns under marken, där deras hus är
byggda?
Detta gjorde att jag redan innan vi gick
in hade en stor klump i magen. Det blev
så klart inte bättre av att se alla bilder, bevarade resväskor, skor, hår och så vidare.
Den där sorgsna fridfulla känslan från gårdagen, var nu helt utbytt mot en hemsk
känsla som fick mig att må riktigt dåligt.
Det går inte att beskriva känslorna med
ord, utan detta är något man själv måste se
med egna ögon. Därför skulle jag till sist
vilja uppmana alla som ännu inte besökt
Auschwitz att verkligen åka dit. För även
om resan kanske till största delen blir jobbig och hemsk, så är den en lärdom och ett
minne för livet.

Maja Frödén

Elev på samhällsprogrammet,
Lindeskolan, Lindesberg
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Henrik Bachner recenserar Robert S. Wistrich
A Lethal Obsession. Anti-Semitism from Antiquity to the Global Jihad.

Antisemitismens revital
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dande delar av mellankrigstidens
och nazismens propaganda mot
judarna. Om 1930-talets extremhöger manade till kamp mot ”den
internationella judendomen” varnade Sovjet och dess sattelitregimer i Östeuropa för ”den internationella sionismen”, vilken nu
påstods utgöra världsimperialismens motor eller spjutspets. Bakom den semantiska nyskapelsen
(som egentligen inte heller den
var särskilt ny) dolde sig snarlika föreställningar om en global
judisk-plutokratisk konspiration.
Antisionism

Redan under 1950-talet inleddes
från sovjetisk sida försöken att
associera judar och den nybildade staten Israel med nazism.
”Sionisterna” påstods ha samarbetat med Hitler och de sades nu,
med det tjeckoslovakiska kommunistpartiets ledare Klement
Gottwalds ord, försöka ”göra
pengar av Auschwitz och Majdanek”. Efter 1967 års Mellanösternkrig, då Sovjets arabiska
allierade led ett svidande nederlag, stegrades propagandan. I en
massiv kampanj riktad till både
en inhemsk och en internationell
publik meddelades nu att ”sionister” kontrollerade medier, fi-

nansväsende och politiker i väst,
att ”sionismen” var inherent rasistisk och Israel det tredje riket
i ny skepnad.
Propagandan blev på många
sätt en exportsuccé. Delar av
budskapet repriserades i Västeuropa av ytterlighetsgrupper på
både vänster- och högerkanten
och formar fortfarande viktiga
inslag i den radikala antisionism
som åter blivit fashionabel. I än
högre grad anammades de demoniserande bilderna av politiska
eliter i arabvärlden, även om
den plötsliga omgestaltningen
av sionismen från kommunistiskt
hot (inte populärt i Moskva) till
nazistiskt (knappast ett skällsord
bland arabnationalister) inte var
helt okomplicerad.

den Hitlerallierade Haj Amin alHusseini, spelade en viktig roll
– fick en stor betydelse för dess
utbredning och radikalisering.
Boken tydliggör således varför varken Israels bildande 1948
eller efterföljande konflikter är
grundorsaken till antisemitismens
framväxt i arabiska och muslimska länder. De föreställningar
som bär upp dessa strömningar
orsakas lika lite i Mellanöstern
som i Europa av vad judar eller
en judisk stat gör, utan reflekterar
en traderad idévärld som är långt
äldre än staten Israel. Ett problem
med Wistrichs analys är dock att
han tenderar att spela ned eller
nästan ignorera den betydelse Israels ockupation och förtryck av
palestinier har för att stimulera
existerande antijudiska uppfattningar och underlätta deras politiska exploatering.
Wistrichs partiella blindhet
inför detta torde hänga samman
med hans till Israels favör ganska
politiserade analys av såväl Mellanösternkonflikten som debatten
om denna. Att Israels agerande på
sina håll utlöser ett raseri som sällan kommer till utlopp när andra
stater och konflikter debatteras
är riktigt. Att dessa irrationella
reaktioner i viss utsträckning
både reflekterar och göder judefientlighet likaså. Men Wistrichs
behandling av denna problematik
blir väl svepande och ensidig.

Mellanöstern

Wistrich beskriver hur den europeiska antisemitismen, framför
allt via kristna, börjar spridas
i Mellanöstern under 1800-talet och långsamt sammanfogas
med en i den muslimska världen
befintlig tradition av förakt och
diskriminering av judar. Och
han belyser hur den nazityska
propagandaoffensiven mot arabiska och muslimska opinioner
– i vilken Jerusalems stormufti,

”Israellobby”
Foto: Judiska församlingen i Stockholm.

Föreställningen att antisemitismen omöjliggjordes genom
folkmordet på Europas judar var
aldrig mer än en önskedröm.
Efter kriget kom fientlighet mot
judar förvisso att tabubeläggas
i västliga demokratier och en
avmattning kunde noteras. Men
antijudiska bilder och attityder
upphörde inte att existera. Med
tiden eroderade tabuiseringen
och nya omständigheter och
konflikter blåste nytt liv i denna
djupt irrationella men för många
lockande tankevärld.
Det kanske mest ambitiösa försöket att beskriva och begripliggöra antisemitismens återkomst
på såväl den europeiska som den
internationella scenen är historikern Robert S. Wistrichs nya bok,
A Lethal Obsession. Anti-Semitism from Antiquity to the Global
Jihad (Random House 2010).
Som undertiteln antyder sträcker
sig perspektivet längre tillbaka än
så, men bokens huvudfokus riktas
mot efterkrigstiden och samtiden.
Wistrich, som leder centret för
antisemitismstudier vid Hebreiska universitet i Jerusalem, presenterar i detta mer än tusensidiga verk inte bara frukterna av
fyra decenniers egen forskning
utan integrerar också rön från
mängder av andra undersökningar. För den som följer forskningen på området och är bekant med
Wistrichs tidigare arbeten erbjuder boken således kanske inte så
mycket nytt. Dess stora värde
ligger snarare i försöket att sammanfoga befintlig kunskap till en
helhet och detaljerat kartlägga de
vägar längs vilka tankefigurer
färdats för att i vår tid återuppstå i nya sammanhang, iklädda
ett nytt språk och försedda med
nya rationaliseringar.
Wistrich visar inte minst på
den avgörande roll som Sovjetunionen kom att spela för att ge
ny kraft och spridning åt bety-

Boken demonstrerar dock hur
även en tydligt antijudisk diskurs – inte sällan sammantvinnad med antisionism och antiamerikanism och närd av en
svårhanterlig skuldproblematik
– i flera europeiska länder åter
blivit en allt mer accepterad
del av det offentliga samtalet.
Det gäller inte minst föreställningarna om en omnipotent
”Israellobby” som kontrollerar

li sering
amerikansk politik och manipulerar medier och politik i europeiska länder. Tyvärr
förekommer i Wistrichs diskussion en del
överdrifter och felaktigheter, bland annat
om Sverige, men den övergripande bilden
underbyggs väl.
Till bokens förtjänster hör också genomgången av den samtida utvecklingen i det
postkommunistiska Öst- och Centraleuropa, där högernationalistiska krafter hetsar
mot romer och andra minoriteter, samtidigt som en ”judisk konspiration” frammanas som förklaring till såväl gårdagens
kommunism som dagens rövarkapitalism.
Som Wistrich påpekar understryker dessa
tendenser att den förstärkta antisemitismen i Europa har långt fler näringskällor
än Israel-Palestinakonflikten.
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Apokalyptisk ideologi

Värdefull är också analysen av den apokalyptiska antisemitiska ideologi som präglar den iranska regimen och jihadistiska
rörelser och som via Internet, teve och
extrema predikanter når en global publik.
Wistrich riktar i sammanhanget hård men
berättigad kritik mot västliga demokratiers
oförmåga eller ovilja att se och konfrontera den folkmordsinriktade propaganda
som kontinuerligt pumpas ut från Teheran.
Mer problematisk är diskussionen om
de muslimska minoriteterna i Europa. Det
är väl belagt att antisemitismen är stark
inom vissa muslimska opinioner liksom
att ökningen av antalet incidenter delvis
kan knytas till denna utveckling. Men Wistrich målar med bred pensel och få nyanser. Hans i några fall kollektiviserande
utsagor och varningarna för en ”krypande
islamisering” av ett försvagat och identitetslöst Europa ligger ibland snubblande
nära de grumligheter som förmedlas av
Eurabia-litteraturen.
Dessa invändningar till trots vill jag
hävda att Wistrich skrivit en på många sätt
imponerande bok. Läst med ett kritiskt öga
erbjuder den viktig kunskap om antisemitismens revitalisering, framträdandeformer
och spridningsvägar efter 1945.

Henrik Bachner

En längre version av artikeln publicerades i
Axess nr. 8, 2010.
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www.abcfargekonomi.se

abc.fargekonomi@comhem.se

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.
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.
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.
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

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