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nyhetsbrev
Entydighet
krävs

400 deltog i kippavandring

”Det borde nu stå
klart för alla, också
för stadens ledande
politiker, att i Malmö
kan en jude inte leva
’trygg och säker’ och
att detta faktum inte
längre får relativiseras eller förringas
med hänvisning till
’spänningar’ mellan
olika ’grupper’, för lite
’dialog’ eller händelser
i Mellanöstern.
Antisemitismen
är ett malmöitiskt
problem, en malmöitisk pest: Och det är
antisemitismen som
är problemet, som är
pesten. Problemet här
är inte vad Israel gör
eller inte gör. Pesten
här är inte intolerans
eller gruppkonflikter i
största allmänhet. [...]
[N]u är det entydighet och handling
som krävs: ett konkret
åtgärdsprogram riktat
mot just antisemitismen i just Malmö, inte
mot gruppkonflikter,
inte mot segrationen,
inte mot de regniga
vintrarna.”

En kippavandring mot antisemitism i Malmö den 18 augusti samlade uppskattningsvis
400 deltagare. Syftet med manifestationen var att markera mot den fientlighet och de
trakasserier som drabbat judar under senare år och skapa en bred samling kring tolerans
och pluralism.

Per Svensson
Sydsvenskan 28/9
2012

självklar rättighet att kunna
promenera på
trottoaren med
vilka kläder och
symboler man
önskar utan att
känna sig rädd.
Malmös judar
ska respekteras överallt,
med eller utan
kippa”, förklarade de båda
initiativtagarna
Sofia Nerbrand
och Jehoshua
SKMA:s ordförande Willy Silberstein talar i Malmö.
Kaufman.
Vandringen
utgick från Malmös synagoga och avslutades vid Möllevångstorget där bland andra demokratiminister Birgitta
Ohlsson talade. ”Att delta vid dagens kippavandring är
att vägra vara likgiltig inför antisemitism, fördomar och
intolerans oavsett vem det drabbar”, sade Ohlsson. ”Jag
tycker att det är självklart att visa att Malmö är öppenhe-

Protest i Berlin
I Berlin deltog den 2 september fler

än 1000 personer i en kippavandring för
att manifestera mot antisemitism. Den
omedelbara bakgrunden var ett brutalt
angrepp mot en rabbin i Berlin tidigare i
veckan. En grupp yngre män ska ha frågat
rabbinen om han var jude. När han bekräftade detta misshandlade de honom svårt
och hotade hans 7-åriga dotter.
Angreppet utlöste på nytt en debatt om
antisemitismen i dagens Tyskland. Debatten gavs ny näring efter en ny incident
den 3/9 då en grupp elever vid en judisk
skola i Berlin angreps med antisemitiska
smädelser.
Enligt data från tyska myndigheter har
436 antisemitiska hatbrott registrerats
under 2012.

tens och toleransens
stad. Vi som är här i
dag skriver ett nytt
kapitel i Malmös
historia.”
En annan talare var
Luciano Astudillo,
ledamot av socialdemokraternas partistyrelse. I Sydsvenskan
den 30/8 beskrev han
manifestationen som
”en viktig framgång,
kanske helt avgörande,
i kampen mot den växande intoleransen”.
Även SKMA:s
ordförande Willy Silberstein talade. Enligt
Kvällsposten 24/5
drog Silberstein dagens största applåd när han parallellt
med att mana till kamp mot antisemitismen med kraft
vände sig mot de antimuslimska opinioner som sökte
utnyttja judarnas utsatthet i politiska syften. ”Kampen
mot judehatet är också en kamp mot dem som hatar andra
grupper, muslimer, romer, homosexuella”, förklarade han.
Foto: Anders Hjemdahl

”Det är en

Attentat i Malmö – möte i Stockholm
Natten till den 28/9
utsattes Judiska församlingen i Malmö
för ett attentat. Entrén
skadades av gatstenar
och en kraftig smällare. Församlingens
ordförande Fred Kahn
sade sig vara bestört,
men inte överraskad.
”Det finns en konstant
hotbild mot judiska institutioner”, förklarade

han för DN. Angreppet
fördömdes av SKMA:s
ordförande Willy Silberstein. ”Jag hoppas
att stadens styrande
tar detta på stort allvar
och agerar”, sade han.
Den 7/10 samlades
ett hundratal personer
på Raoul Wallenbergs
torg i Stockholm för
en manifestation mot
antisemitism och i

solidaritet med Malmös judar. Mötet arrangerades av SKMA,
Judiska församlingen i
Stockholm och Annika
Hernroth-Rothstein.
Talare var Willy Silberstein, Lena PosnerKörösi, Mona Sahlin,
Erik Ullenhag, Dilsa
Demirbag-Sten, Fredrik Federley och Sam
Carlquist.
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En stärkande promenad
Willy Silberstein

Ordförande för Svenska kommittén mot antisemitism

Sällan har jag gått en skönare promenad.

Platsen var Malmö, tiden en av de sista
dagarna i augusti. Syftet: att vara med och
manifestera mot judehatet i staden.
Jag hade försökt att vandra med redan i
våras, men det gick bara inte.
Nu hade jag tur. För vandringen en vacker
augustilördag blev en stor manifestation – på
flera sätt. Det var många, väldigt många, arrangörerna uppskattar att det var cirka 400
personer.
Och, minst lika glädjande, var att många,
jag tror faktiskt en majoritet, inte var judar.
Där fanns muslimer, kristna, icke-troende.
Vällustkänslan kom redan på morgonen.
Jag satt på ett vanligt fik mitt i Malmö och
tog en dubbel espresso. Ett par bord längre
bord ringde någon till en bekant och frågade:
ska du gå på kippavandringen?
Kippavandringen har blivit ett begrepp.
Nu vet alla vad det handlar om. På lite mer
än ett halvår sägs det, utan förklaringar, i
radio och TV.
Bland kippa-flanörerna träffade jag en
kvinna som kommit ned från norra Sverige
– bara för att vandra och visa sitt stöd.
- Och hela bygden där hemma står bakom
mig, sade hon.
Där fanns Krister Kronlid, han är socialdemokrat och hade rest till Malmö från
Uddevalla, för att visa sitt stöd.
Det var också väldigt viktigt och bra att
såväl en företrädare för regeringen, demokratiminister Birgitta Ohlsson, som socialdemokraten Luciano Astudillo talade, en
bekräftelse på att stora delar av det svenska
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samhället ställer upp när det gäller.
Och vad det gäller behöver jag knappt
skriva i dessa spalter. Våra läsare känner väl
till den svåra situationen för judar i Malmö.
Det handlar till exempel om Malmös rabbin Shneur Kesselman. Han klär sig så att
det syns att han är jude.
Det betyder att han systematiskt utsätts

”Glädjande var att
många, jag tror faktiskt
en majoritet, inte
var judar. Där fanns
muslimer, kristna,
icke-troende.”
för trakasserier. Flaskor kastas tillsammans
med skällsord
Det finns många, många fler exempel.
Och nu finns det också en motreaktion. För
vad vi såg i Malmö är att när en del av stadens
invånare, i det här fallet judarna, utsätts för
hat så tolkar många Malmöbor det som att
alla är drabbade och tar konsekvenserna.
För egen del blev jag särskilt glad över

en applåd jag fick när jag talade. Jag sade
följande:
”Till er som egentligen har exempelvis en
islamofobisk agenda säger jag: ni hör inte
hemma här. Kampen mot judehatet är också
en kamp mot dem som hatar andra grupper,
muslimer, romer, homosexuella.
Dagens kippavandring är för mig en kamp
mot hat mot judar och en kamp mot dem
som hatar också andra grupper för att de är
annorlunda. Kippavandringen är en vandring
för alla människors lika värde. Så enkelt –
och så svårt är det.”
Detta är viktigt för mig. Vad är en kamp
för att motverka hat mot en grupp värd om
man i stället skulle kasta sitt förakt på någon
annan?
Själv känner jag mig oerhört stärkt i mitt
arbete av den underbara vandringen i Malmö.
Och till sist, ett stort tack till ett par – av
långt fler som engagerat sig för kippavandringen. Jehoshua Kaufman, är en av dem
som tog initiativet till vandringen, stort tack.
Ett annat tack vill jag överlämna till Sofia Nerbrand som bidrog till den storartade
vandringen som väckte eko också internationellt. Nyhetsbyrån AP berättade om vandringen. Det gjorde också tidningar i Israel,
USA och Tyskland.
Och ni kippavandrare i Malmö. Jag kommer gärna fler gånger.

Willy Silberstein

Ordförande för Svenska kommittén
mot antisemitism

FPÖ:s ledare spred antisemitisk bild

Österrikiska FPÖ förenar
angrepp på EU med
antijudisk propaganda.
Skärmbild från FPÖ-ledaren Heinz-Christian Straches Facebooksida.

H

einz-Christian Strache, ledare för det österrikiska högernationalistiska och främlingsfientliga partiet FPÖ
(Freiheitliche Partei Österreichs), publicerade den 18
augusti en politisk teckning med antisemitiska förtecken
på sin Facebooksida.
Bilden utgjorde en illustration till ett inlägg av Strache i vilket han
anklagade sitt lands regering för att överföra det österrikiska folkets
skattepengar till ”bankspekulanter” i EU. Teckningen (se bild) visar
hur regeringen underdånigt förser bankerna med godsaker medan
”folket”, här representerat av en avmagrad man, sätts på svältkur.
Bankerna i sin tur representeras av en fetlagd man med kroknäsa
och davidsstjärnor på kavajens ärmknappar.
Det handlar således om en uppenbart antisemitisk bild i vilken
judar associeras med makt, finansväsende och spekulation och
påstås bedriva utpressning mot regeringar och suga ut ”folket”.
(Bilden utgör en modifierad version av en antikapitalistisk teckning från 1960-talet.)
”Att en judekarikatyr liknande dem som fanns i [den nazistiska
tidningen] ’Stürmer’ på 1930- och 40-talen dyker upp på FPÖledaren Straches Facebooksida är för mig ingen tillfällighet”, kommenterade Oskar Deutsch, ordförande för judiska församlingen i
Wien. Strache, som efter att kritiken stegrats tog bort bilden, förnekar att han skulle hysa antisemitiska uppfattningar. I ett tal i början
av september fördömde Österrikes president Heinz Fischer publiceringen som ett försök att exploatera kvardröjande antisemitism.

Relativiserade nazismen

Under samma helg som ovan nämnda bild publicerades lät Strache
på sin Facebooksida även lägga ut ett foto som visade hur han
och en annan FPÖ-politiker på en fest åt grillad spädgris. Strache
kommenterade bilden med orden: ”Äter du fläsk, får du vara med”

(”Isst du Schwein, darfst du rein”), något som av många tolkades
som ett angrepp på muslimer och judar.
Strache uppmärksammades tidigare i år för uttalanden som
relativiserade den nazistiska förföljelsen av judar. Trivialisering
av nazismens förbrytelser utgör ett återkommande inslag i FPÖ:s
historia, ett parti som under efterkrigstiden kom att rymma åtskilliga gamla nazister. Den 27 januari i år – dvs på Förintelsens
minnesdag – deltog Strache tillsammas med politiker från en rad
extremnationalistiska, främlingsfientliga partier i Europa på en bal
i Wien. Balen möttes av omfattande protester. Enligt rapporter i
österrikiska medier jämförde Strache demonstrationerna med den
nazityska pogromen mot judar i november 1938.
(På balen i Wien deltog även riksdagsledamöter från Sverigedemokraterna. 2011 besökte en FPÖ-delegation under ledning av Strache SD
i Stockholm. Under Almedalsveckan 2012 arrangerade SD:s ungdomsförbud SDU ett seminarium tillsammans med FPÖ:s ungdomsförbund.)

Utbredd fördom

Det budskap Strache genom den nu publicerade antisemitiska
teckningen förmedlade anknyter till föreställningar som tycks förhållandevis utbredda i den österrikiska befolkningen. Enligt en
attitydundersökning som genomfördes 2011 av kommunikationsforskaren Maximilian Gottschlich vid Wiens universitet instämde
44 procent av österrikarna i påståendet att ”judar kontrollerar den
internationella affärsvärlden”. (Maximilian Gottschlich, Die grosse
Abneigung. Wie antisemitisch ist Österreich? Kritische Befunde zu
einer sozialen Krankheit, Wien 2012.)
SKMA
En något kortare version av artikeln
publicerades på SKMA:s blogg 23/8 2012.
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Tro & politik, organ för Socialdemokrater för tro och solidaritet, publicerade i
juli en ledare med ett antijudiskt budskap. Efter kritik från bland annat SKMA
plockades ledaren bort, men agerandet följdes av oklara och överslätande uttalanden. Och skribenten, Adrian Kaba, kommunalpolitiker i Malmö, fortsatte att
på annat håll sprida fördomar om judar. Här återges SKMA:s artiklar i frågan.

Ledare i Tro & politik ser
judisk konspiration
bakom europeisk rasism

Dessa globala rörelsers
starka stöd åt Israel och dess
täta band med sionistiska
rörelsen har banat vägen för
en judisk-europeisk högerextremistisk sammansvärjning,
där judiska avdelningar
i EDL-skapats och där
Counterjihadrörelsen ihop
med högerextrema israeliska
parlamentariker och högerextrema tankesmedjor, nära
kopplade till högerpartiet
Likud, arrangerat konferenser i Jerusalem med temat
”Facing jihad”.
Det stämmer att det finns främlingsfientliga, antimuslimska
partier och rörelser i Europa som
uttrycker sympatier för och har
kontakter med högernationalistiska grupper i Israel (och i andra
länder). Och självfallet finns det
judar i Israel och i andra länder
som hyser fördomsfulla och rasistiska uppfattningar – judar
skiljer sig på denna punkt föga
förvånande inte från kristna,
muslimer, hinduer, ateister eller
några andra kategorier.
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Foto: Malmö stad/Atelje Brorson

I en ledare i Tro & politik 2/7
– organ för Socialdemokrater för
tro och solidaritet, tidigare Broderskapsrörelsen – varnades för
högerextremism och muslimhat
i Europa. Det finns det all anledning att göra. Men ledaren,
författad av den socialdemokratiske kommunalpolitikern
Adrian Kaba, hade också ett annat budskap: den sökte framställa
högerextremismen och den antimuslimska sk Counterjihadrörelsen som en ”judisk-europeisk”
konspiration.
Med hänvisning till Counterjihadrörelsen skrev Kaba:

Adrian Kaba

Angrepp på judar

Men när man, som Kaba, framställer den antimuslimska rörelsen som en ”judisk-europeisk
högerextremistisk sammansvärjning” och hävdar att denna skulle ha ”täta band med [den] sionistiska rörelsen” så påstår man
något helt annat. Då handlar det
om ett försök att tillskriva judar som kollektiv en avgörande
och konspiratorisk roll bakom
samtida rasistiska strömningar
i Europa. Och det handlar om
att misstänkliggöra sionister – i
denna typ av sammanhang ofta
ett kodord för judar, men kanske
syftar Kaba på alla som stöder
Israels rätt att existera? – som
delaktiga i en antimuslimsk
sammansvärjning. Kaba söker,
i likhet med öppet antisemitiska agitatorer, i sin artikel även
framställa den norske terroristen
Breivik som en skapelse av den
”sionistiska” eller ”judisk-europeiska” konspirationen.
Tro & politiks argumentation

liknar den som återfinns i antimuslimska miljöer, men med
omvända förtecken. Muslimhatarna kollektiviserar återkommande muslimer som extremister och antisemiter och använder
bilden för att underblåsa föreställningen om muslimer som
hotfulla och onda. Det finns en
rad högerextrema, antisemitiska
partier och grupper i Europa
som sympatiserar och har kontakter med islamistiska rörelser
eller regimer i Mellanöstern,
inte minst den iranska. Men bara
den djupt fördomsfulle skulle
beskriva denna extremhöger
som ”pro-muslimsk” eller ”propalestinsk” och utmåla den som
en ”muslimsk-europeisk högerextremistisk sammansvärjning”.

”Tyvärr kommer
inte ledaren i
Tro & politik
som en total
överraskning.”

antisemiten Gilad Atzmon till ett
seminarium i Stockholm. Den
senare propagerar öppet föreställningar om en ondskefull judisk
mentalitet, om en global judisk
sammansvärjning och ifrågasätter Förintelsen. När SKMA kritiserade Broderskap för att man
bjudit in en judehatare svarade organisationens ledning att Atzmons
politiska budskap endast utgjorde
kritik mot Israel, någon antisemitism förekom överhuvudtaget inte.
(Se SKMA:s nyhetsbrev september 2007 om Atzmonaffären.)
Broderskaps problematiska
hållning synliggjordes även när
de 2005, tillsammans med andra
organisationer, inbjöd Azzam AlTamimi att tala i Stockholm. AlTamimi är en radikal islamist som
öppet förordar självmordsterror
mot civila israeler och agiterar
för utplåning av Israel (se t.ex.
intervjun med Al-Tamimi i BBC
Hard Talk den 2/11 2004).
I samma anda rekommenderade Broderskaps tidigare
ordförande Evert Svensson i
webbpublikationen Socialistiskt
forum den 5/11 2004 dels Israels Shamirs grovt antisemitiska
bok Blommor i Galiléen, dels
Andreas von Bülows pamflett
CIA och 11 september i vilken
det påstås att terrorattacken mot
USA iscensattes av CIA, möjligen i samarbete med Israel.
”Nytt namn – samma värderingar” utlovade Broderskaps redaktion när tidningen 2010 bytte
namn till Tro & politik. Den nu
aktuella ledaren pekar oroväckande nog på att de hållit sitt löfte.

2007 bjöd organisationen, tillsammans med Fib-Kulturfront och
ABF, in den internationellt ökände

SKMA
Artikeln, här något kortad
och bearbetad, publicerades
ursprungligen på SKMA:s
blogg 6/7 2012.

Inte första gången

Tyvärr kommer inte ledaren i Tro
& politik som en total överraskning. Broderskap/Socialdemok
rater för tro och solidaritet har en
historia av övertramp och grumligheter när det gäller hållningen
till judar och antisemitism.

Oklar hållning till antisemitism

Socialdemokrater för tro och solidaritet (f d Broderskapsrörelsen),
publicerat en ledare som innehöll
antisemitiska påståenden och föreställningar.
Tidningens chefredaktör Han
na Hellström förklarade i ett
tillrättaläggande den 6/7 att ledaren ”innehöll formuleringar
som inte är acceptabla och som
aldrig skulle ha publicerats”.
Ett par dagar senare plockades
ledaren bort från Tro & politiks
hemsida. Det är bra att Tro & politik tagit intryck av kritiken och
reagerat, men fortfarande råder
en besvärande oklarhet om hur
redaktionen faktiskt uppfattat
Kabas ledare.
I tillrättaläggandet klargjordes aldrig varför ledaren publicerats, inte heller förklarades
vad i den som chefredaktören
fann oacceptabelt. Tro & politiks läsare svävar således fortfarande i okunnighet om vad det
är de tagit del av som redaktören i efterhand fann klandervärt
och varför så är fallet. Inte heller har de upplysts om varför
ledaren plötsligen plockats
bort. Vidare ges av Hellströms
ord intrycket av att det är själva
formuleringarna snarare än de
underliggande antisemitiska
föreställningarna som uppfattas som oacceptabla.
Slätar över

Samma intryck ges av Peter
Weiderud, ordförande för Socialdemokrater för tro och solidaritet. I en intervju i Dagen 11/7
kallade han den antisemitiska
konspirationsteori som Kabas
ledare förmedlar för ”en olycklig formulering”. Weiderud til�lade att ”Adrian [Kaba] förstår
att man inte kan använda be-

Foto: Thorbjörn Svensson

SKMA uppmärksammade nyligen att Tro & politik, organ för

Peter Weiderud

greppet judisk och konspiration
i ett sådant här sammanhang.
Det går inte.”
Vad menar Weiderud? Hade ledaren varit acceptabel om samma
tankar kommit till uttryck men
formulerats annorlunda? Är det fel
att tala om judiska konspirationer
i ”ett sådant här sammanhang” –
dvs i en ledare i Tro & politik –
men inte nödvändigtvis i andra, t
ex mer privata sådana? Med tanke
på den grumliga och otydliga hållning Broderskap/Socialdemokrater för tro och solidaritet under
lång tid haft till antisemitism är
dessa frågor
inte orimliga.
Weiderud,
vars organisation, som
påpekats, tidigare bjudit in
antisemiter till
Sverige och
avvisat kritik
mot judehat
med argumentet att det endast utgör kritik mot Israel,
försäkrar även

vad gäller Kabas ledare att den
var ”inget antisemitiskt utspel”,
även om den kan ”användas” som
sådant. På nytt ser vi således hur
ledningen för Broderskap/Socialdemokrater för tro och solidaritet
bagatelliserar och ursäktar fördomar och hat mot judar.
Fortsätter sprida hat

Kaba, som enligt Dagen nu
slutar skriva ledare i Tro & politik, fortsätter dock obekymrat
att sprida samma antisemitiska
propaganda. Han tycks dock ha
hörsammat ordförandens ord om
vikten av välja rätt ord och
pratar nu mer
om ”sionister” än judar.
På sin Facebooksida
skrev
han
den 7/7: ”Att
sedan försöka
dölja denna
rörelses [dvs
Counterjihadrörelsens]
sionistiska
ideologi är

”Är Kabas
teorier källan
till Reepalus
senaste
övertramp?”

bara ett tecken på en demokratisk omogenhet hos liberala
skribenter och hos vissa riksdagsmän i våra egna led.” I en
kommentar tillägger han: ”Sionismen som kom att formas, efter att strategin från att judarna
skulle bli en del av Europa, som
grusades av Europas judeförintelse, bytes ut mot att en judisk
stat skulle bildas i Palestina och
där alla judar i världen skulle
ersätta palestinierna i det heliga
landet, är en extremistisk och
rasistisk rörelse. Nu ska denna
rörelse som en led i European
defence leuge och counterjihadrörelsen, etnisk rensa Europa
från muslimerna.”
Länk till Reepalu?

Adrian Kaba är ledamot av
kommunfullmäktige och ersättare i kommunstyrelsen i Malmö. Nyligen hävdade Malmös
kommunalråd Ilmar Reepalu i
tidskriften Neo 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”
(se SKMA:s nyhetsbrev juni
2012).
Reepalus påstående, som han
efter en storm av kritik tvingades
ta tillbaka, är tydligt besläktat med
Kabas föreställning om att en judisk konspiration ligger bakom den
antimuslimska rasismen i Europa,
även om den senare går betydligt
längre. Frågan är inte omotiverad:
Är det Kabas teorier om judarnas ränksmideri som är källan till
Reepalus senaste övertramp?
SKMA
Artikeln, här något kortad,
publicerades ursprungligen på
SKMA:s blogg 11/7 2012.
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Torbjörn Jerlerup om
Ingmar Karlssons bok om sionismen

T

idigare i år kom det ut
en bok som borde ha
väckt mer uppmärksamhet än den gjorde.
Det är den före detta
diplomaten och Mellanösternkännaren Ingmar Karlssons bok
om Israel och sionismen: Bruden
är vacker men har redan en man
(Wahlström och Widstrand). Boken
är ensidigt negativ till ämnet, sionismen, och det finns falska, antisemitiska citat i den.
Karlssons ensidighet är typisk för
debatten om sionismen i Sverige.
Ganska ofta hör man påståenden som
att ”sionism är rasism”.
Att sionismen skapades som en
strävan för nationellt självbestämmande för judar, som en sorts ”självförsvar”
mot hat, folkmord och diskriminering, berättas sällan. Inte heller att det har funnits
lika stora åsiktsskillnader bland sionisterna
som bland parterna i den svenska politiken.
De rena felaktigheterna börjar redan när
Ingmar Karlsson skriver om sionismens ”fader” Theodor Herzl. Så här citerar han Herzl:
”Det är viktigt att judarnas lidanden förvärras.
Detta kommer att underlätta förverkligandet
av våra planer. Jag har en utmärkt idé. Jag
skall förmå antisemiter att likvidera judisk
egendom, antisemiterna kommer att hjälpa
oss genom att de förstärker förföljelsen och
förtrycket av judarna, antisemiterna skall bli
våra bästa vänner. På så sätt kommer antisemitismen som är djupt inrotad i massornas
omedvetna sinnen inte att skada judarna.”
Sionisternas grundare gillade förföljelse av
judar, menar Karlsson.
Det är bara det att citatet är falskt. Så
ser inte Herzls egna ord ut om man läser
1960 års kompletta engelska utgåva. ”Det
är viktigt att judarnas lidanden förvärras”,
”förverkligandet av våra planer” och ”antisemiterna kommer att hjälpa oss genom att
de förstärker förföljelsen och förtrycket av
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judarna” finns inte
alls i originalet, inte
heller slutmeningen.
Antisemitiska
källor

Citatet, som Karlsson anger det,
är inte en direkt
översättning.
Karlsson har i
stället använt sig
av, och översatt,
en förfalskning
av citatet, som
cirkulerar över
hela världen på
antisemitiska hemsidor. Det används för att få det att framstå
som om judar skapat antisemitismen, och det
kompletterar ofta den ökända, över hundra år
gamla, förfalskningen Sions vises protokoll.
Karlsson tycks inte ha bemödat sig att
kontrollera sin källa. Och så fortsätter det,
vilket jag har dokumenterat i artiklar på den
liberala bloggen Frihetssmedjan.
Citat om att judar fått utstå hårda prövningar vinklas så det verkar som om det sägs
att judar vill bli förföljda. Det värsta exemplet på detta är ett citat av ordföranden för
World Jewish Congress, Nahum Goldmann.

”Boken är
ensidigt negativ
till sionismen
och det finns falska,
antisemitiska
citat i den.”

I Karlssons version verkar han mena att antisemitismens försvinnande skulle vara något
negativt. I det äkta citatet står det att det är
bra att antisemitismen försvinner.
Andra citat har förvanskats till att låta
ensidigt antiarabiska, genom att de delar av
citatet som handlar om att araber ska ha lika
rättigheter med judar, har klippts bort. Ingenstans i boken ser man svartmålandet tydligare än då Karlsson skriver om attentaten
mot judarna i Bagdad 1950-51.
Efter en lång tid av terror och förföljelse,
bland annat en pogrom, Farhud 1941, då 180
judar mördades, skedde attentat mot judarna.
Det antisemitiska ledarskapet i Irak skyllde
dådet på judarna: att de mördat sina egna
för att skapa panik så de skulle fly till Israel
(som om inte hat och pogromer var tillräckliga skäl för panik).
Vad skriver Karlsson? Jo, att det är bevisat
att ”judiska agenter” låg bakom attentatet.
Ingen seriös historiker anser detta vara
bevisat. I boken Occupied minds av Arthur
Neslen ser man varför. Det mest konkreta
”beviset” för att judar låg bakom attentaten
är att Mossadagenten Yehuda Tajar fått höra
av frun till en tredje person att en jude låg
bakom ett av dåden.
Hur kunde förlaget, Wahlström och Widstrand, ge ut en bok med så usel källkontroll, trots att förlagets egen fackgranskare,
docent Sune Persson i Göteborg, larmat om
allvarliga brister i boken, som till exempel
avsaknaden av källhänvisningar?
Och hur tänker den författare som utgår från att groteska citat som utmålar judar som elaka konspiratörer som mördar
sina egna, och tycker om antisemitism, är
sanna?

Torbjörn Jerlerup

Torbjörn Jerlerup är skribent och bloggar
på Frihetssmedjan.se. Artikeln publicerades
ursprungligen i Expressen 31/8 2012. SKMA
tackar Torbjörn Jerlerup för tillståndet att
publicera texten. På Frihetssmedjan.se har
Jerlerup publicerat en utförlig analys av Ingmar
Karssons källor och framställning.

Sant eller falskt, oviktigt
enligt Wahlström & Widstrand
SKMA kommenterar Karlssonaffären
Torbjörn Jerlerup kritiserade i Expressen 31/8 Ingmar

Karlssons bok om sionismen (se
artikel på s. 6 i nyhetsbrevet).
Jerlerup visade att Karlsson använt sig av förfalskade citat som
cirkulerar i antisemitiska kretsar,
för att leda i bevis att sionistiska
ledare som Theodor Herzl skulle
ha ansett att antisemitismen var
en bra sak.
Kritiken besvaras av förläggaren Calle Marthin på Wahlström
& Widstrands förlag så här (Expressen 4/9):
”Problemet med flera av tex-

terna som citeras i boken är att
de utkommit i en mängd versio-

S

venska kommittén mot antisemitism har fått ett
större EU-bidrag för att
tillsammans med partnerorganisationer i
Polen, Ungern och Rumänien vidareutveckla
det Internetbaserade
studiematerialet Vad
är en människa?
Materialet syftar till
att öka kunskapen om
Förintelsen. Med utgångspunkt i en överlevandes berättelse
vidgas perspektiven.
Genom vittnesmål,
texter och olika frågeställningar manar det
till djupare reflektion
kring personliga val,
demokratins grunder
och mänskliga rättigheter.
För att ge en bredare bild av Förintelsens historia kommer
materialet att utvecklas och innehålla flera
vittnesmål från olika
geografiska områden.
Skolor erbjuds materialet gratis.

ner, i flera översättningar, med
ett flertal varianter på redigering
utmed de senaste hundra åren.
Att då som Torbjörn Jerlerup nu
gör, gå in och nagelfara enskilda
citat blir bara ett försök att misskreditera Karlssons text i stället
för att se till helheten. Och att
nämna Ingmar Karlssons bok i
samma andetag som Sions vises
protokoll är ingenting annat än
oförskämt. Det är inte vad en
sansad debatt och diskussion
behöver.”
Vad menar Marthin med att
man i stället ska se till ”helheten”? Är källkritik irrelevant? Bör
man som fackboksförfattare inte

anstränga sig att finna korrekta
underlag? Spelar det ingen roll
om Herzl ansåg att antisemitismen var någonting bra eller inte?
Argumentet påminner tyvärr om
hur många de senaste 90 åren
resonerat just kring Sions vises
protokoll, nu senast den diskre-

”Argumentet påminner
om hur många resonerat
just kring
Sions vises protokoll.”
diterade fredsforskaren Johan
Galtung (se SKMA:s nyhetsbrev
juni 2012). Om protokollen är

förfalskade eller inte är enligt sådana resonemang oviktigt i förhållande till att de ”bekräftas” av
”helheten” eller ”verkligheten”.
Eller med andra ord: Karlsson
och Marthin följer satsen att om
inte kartan stämmer överens med
terrängen så gäller kartan.
De falska citaten ger en aning
om hur den karta ser ut med vilken Ingmar Karlsson orienterat
sig genom sionismens historiska
landskap. Att ett renommerat förlag anser detta vara i sin ordning
är uppseendeväckande.
SKMA
Kommentaren publicerades
på SKMA:s blogg 6/9 2012.

EU-stöd till SKMA:s
läromedel

Vad är en människa? är ett Internetbaserat utbildningsmaterial om Förintelsen som utvecklats av SKMA med stöd från EU/EACEA.
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Israel som alibi för antisemitis
Antirasism har utgjort en viktig byggsten i den frändskap
som historiskt sett funnits
mellan judar och vänstern.
Under senare tid har detta
band försvagats av en allt
mer förstående hållning till
antisemitism inom delar av
vänstern, en hållning som
använder Israel som alibi. Det
skriver den brittiske statsvetaren och vänsterdebattören
Norman Geras.
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en långvariga frändskap som funnits mellan judar och vänstern
är inte svår att förstå.
Gemensamma traditioner av motstånd mot orättvisor, ett engagemang inom liberalt och socialistiskt tänkande för någon form av
jämlikhet, motstånd mot rasism
och andra typer av fördomar –
dessa faktorer har under lång tid
lockat judar till organisationer
och rörelser inom vänstern, och
gör så än i dag.
Men denna frändskap har under senare tid undergrävts av
framväxten av ett nytt och av
antisemitism präglat klimat inom
vänstern. Detta opinionsklimat
påverkar bara en del av vänstern,
inte vänstern som helhet. Men det
är en betydande del. Dess behändiga alibi är staten Israel: med det
menar jag att Israel vanemässigt
anförs för att avleda anklagelsen
om antisemitism.
Israel, så lyder argumentationen, är en förbrytarstat och, för
många av dem som anser detta,
en illegitim sådan – kolonialistisk, imperialistisk och ett instrument för förtryck. På ett liknande
sätt betraktas diasporajudar som
i sina hemländer försvarar Israel
inte som en normal opinionsyttring. De behandlas snarare som
en tvivelaktig kraft – den ökända
”judiska lobbyn” – som om deras
organiserade aktivitet vore otillbörlig.
Men kanske finns egentligen
inte något antisemitiskt opinionsklimat av detta slag – kanske är

Ken Loach

Israels kritiker exakt det de påstår
sig vara: kritiker av den politik
Israels olika regeringar fört, på
samma sätt som det finns kritiker
av varje annat lands regeringar?
Så skulle det kunna vara. Det
har funnits tillräckligt mycket att
kritisera – från den långvariga
ockupationen av palestinskt territorium till politiken att tillåta judiska bosättningar där. Det finns
verkligen kritiker och kritik av
Israel som absolut inte är antisemitisk – som de två typer av kritik jag just gav uttryck för. Men
om kritiken både kan vara och är
fri från antisemitism, finns många

exempel på när så inte är fallet.
En hel del av den fientlighet som
i dag riktas mot Israel har en tydligt antisemitisk karaktär, något
jag nu ska illustrera.

”Begripligt” hat

En första variant på hur Israel används som alibi för samtida antisemitism kan ses i impulsen att
behandla antisemitism, så vitt den
erkänns – i Europa och i arabiska
länder – som endast ett uttryck
för Israel-Palestinakonflikten. Ett
exempel på detta var filmregissörens Ken Loachs uttalande i mars
2009 där han hävdade att om anti-

semitismen ökade i Europa så var
detta inte överraskande: ”Det är
fullt begripligt”, sade han, ”därför
att Israel ger näring åt antisemitiska känslor.”
Nyckelordet han använde är
“begripligt”. Det kanske bara betyder att något kan förstås; men
eftersom närapå allt kan förstås
vore det meningslöst att använda
ordet på detta sätt för ett specifikt
fenomen som en förstärkt antisemitism i Europa.
“Begripligt” betyder också någonting i likhet med ”ursäktligt”
eller, i alla hänseenden, något det
inte finns anledning att uppröras
över. För att tydligt se hur Israel i
detta sammanhang fungerar som
ett friande alibi behöver man bara
föreställa sig Loach, eller någon
annan inom vänstern, hävda uppfattningen att en förstärkt fientlighet mot svarta människor eller
immigranter från Sydasien vore
”begriplig”.
Ett annat exempel på den första
varianten på hur Israel används
som alibi erbjuds av Gilbert
Achcars tes om förnekandet av
Förintelsen i den arabiska världen. Förintelseförnekande utgör
en framträdande form av samtida antisemitism, men den har
också en historia och praktik som
sträcker sig tillbaka till den nazistiska eran, då lägervakter hånade
sina judiska offer med budskapet
att de inte bara var dömda att dö,
all kunskap om deras öde skulle
också utplånas. De skulle falla i
glömska.
Achcar, som är professor vid

sm

Tell her they want their children killed to make people
sorry for them...tell her not to be sorry for them, tell her
we’re the ones to be sorry for, tell her they can’t talk suffering to us. ...tell her I wouldn’t care if we wiped them
out... tell her we’re better haters, tell her we’re chosen
people...
Ur Caryl Churchills pjäs Seven Jewish Children

The School of Oriental and African Studies i London och har ett
långvarigt vänsterengagemang,
accepterar att förintelseförnekelse
i väst är ett uttryck för antisemitism. Men när Förintelsen förnekas i arabiska länder, å andra
sidan, så hänför han mycket av
detta till faktorer som brist på tålamod med västländers favorisering av Israel, misstanken om att
Förintelsen ”uppförstorats” i prosionistiska syften och förbittring
över Israels grymma behandling
av palestinierna.
Oavsett om dessa förklaringar
är giltiga eller inte så upphör inte
rasistiska uppfattningar att vara
rasistiska därför att de skulle ha
specifika kontextberoende orsaker. Ingen inom vänstern skulle
hävda att uppfattningen att svarta
är lata, odugliga och enfaldiga var
mindre rasistisk därför att den
fördes fram av en viss grupp vita
människor för vilka det skulle
kunna finnas skäl som bidrog
till att de anslöt sig till en sådan
övertygelse.

Smal definition

En annan variant på hur Israel används som alibi för antisemitism
är påståendet att antisemitism inte
kan tillskrivas någon om det inte
finns bevis för att denne på ett aktivt sätt bedriver judehat, om det
inte finns tydliga tecken på en
antisemitisk avsikt. Ett välkänt
exempel på denna typ av argumentation återfinns i den debatt
som följde på Caryl Churchills

pjäs Seven Jewish Children [Sju
judiska barn] som sattes upp efter Israels invasion i Gaza vintern
2008-2009.
Denna pjäs låter judar ge uttryck för uppfattningen att palestinier är ”djur” och att ”de vill att
deras barn ska dödas så att folk
ska tycka synd om dem”; men
att det inte finns någon anledning
att tycka synd om dem; att vi - judarna - är det utvalda folket och
att det är vår säkerhet och våra
barn som spelar roll; det vill säga
att ”jag inte skulle bry mig om vi
utplånade dem”. Vid sidan av att
eka den medeltida blodsanklagelsen, tillskriver Churchill judarna
en mordisk rasism med närmast
folkmordsinriktade inslag. Till synes så utgör hennes pjäs ett typexempel på en antisemitisk diskurs.
När kritiker förde fram denna
anklagelse avvisades den dock
av Churchill. Hon avvisade den
med hänvisning till sitt fläckfria
sinne. Hon hade inte haft någon
antisemitisk avsikt: analogin till
blodsanklagelsen fanns inte i hennes tankar när hon skrev pjäsen,
och de som uttalade de anstötliga
replikerna i den var inte tänkta att
representera judar generellt, utan
bara enskilda israeler. Churchill
har uppenbarligen inget minne
av karaktären Shylock i Köpmannen i Venedig, som under lång tid,
trots att det endast handlar om en
enskild karaktär, ansetts ställa judar i dålig dager. Och hon är inte
heller medveten om sina egna
generaliserande tendenser när

hon kallar sin pjäs Seven Jewish
Children och sammankopplar
de svepande ledmotiven om judar som offer för folkmord, och
sedan, i sin tur, potentiella folkmördare.
Föreställ er tanken på en rasismens sociologi i vilken rasism
påstods handla bara om mentala attityder, om vad människor
tänker på, om hat som uttrycks
på ett explicit sätt, men uteslöt
negativa stereotyper som ligger
inbäddade i språket, och omedvetna fördomsfulla antaganden
eller diskriminerande handlingar.
En så smal definition skulle inte
ens för ett ögonblick tas på allvar
om det handlade om någon annan
form av rasism.

”Bara retorik”

Den tyske poeten Günter Grass
nyligen publicerade dikt ”Vad
som måste sägas”, vilken utan
belägg tillskrev Israel en folkmordsinriktad strävan gentemot
det iranska folket, kan fungera
som introduktion till en tredje
form av alibi för antisemitism.
Dikten, som skapade rubriker
välden över, innehåller en hänvisning till Irans ”pratmakare”
till president – Mahmoud Ahmadinejad – på en och samma gång
Förintelseförnekare och ledande
talesman för att Israel suddas ut
ur historiens blad. I likhet med
andra för vilka detta är ett centralt mål tolkas den högröstade
presidenten ibland välvilligt med
att sådant tal bara är retorik som

inte ska tas på allvar.
Och man behöver inte leta
länge för att hitta journalister och
aktivister på vänsterkanten som
på ett liknande sätt förminskar
de antisemitiska inslagen i de
programmatiska målsättningarna
hos terroristorganisationer som
Hamas och Hizbollah: det gäller inte bara utfästelsen att Israel
ska försvinna, utan också öppet
judehatande påståenden, som
återfinns i till exempel Hamas
stagdar. Detta dokument hänvisar
till den kända antisemitiska förfalskningen Sions vises protokoll
som en vederhäftig källa och som
ett bevis för en sionistisk strävan
efter världsdominans. Det beskriver hur judar gömmer sig bakom
stenar och träd på grund av hotet
(som hyllas) om att de, vad det
lider, kommer att dödas.
Vänstersympatisörer och liberaler som anser sig ha ett pragmatiskt förhållningsätt kan förefalla
anmärkningsvärt oberörda av sådant. Endera förlägger de det stötande innehållet i Hamas stadgar
till ett vikande förflutet som man
inte behöver oroa sig för i dag,
eller så hävdas att det inte representerar tänkandet hos moderata
Hamasföreträdare som är villiga
att överväga en långvarig (dock
ej obegränsad) vapenvila med Israel. Dessa pragmatiker förklarar
dock aldrig varför de antijudiska
inslagen, om de nu tillhör det förflutna eller endast ska förstås som
som retorik, aldrig tagits bort.
Försök än en gång att föreställa
svenska
kommittén

mot
antisemitism
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er en vänstersympatisör som skulle til�lämpa en så överseende inställning till
andra öppet rasistiska
diskurser eller som
behandlade dem som
rasism endast på ett
retoriskt plan, men
som trots detta fort- Terror i Toulouse: The Guardian teg om antisemitismen.
satte att åtnjuta respekt inom den vänsterpolitiska på insändarsidan publicerar man
miljö han eller hon tillhörde. Det filosofer som rättfärdigar mord på
vore en omöjlighet. Inom den judar och i webbtidningen skrimiljön är det endast Israel som benter som använder välkända
erbjuder en förevändning för ar- antisemitiska teman samtidigt
gumentet att det bara handlar om som de försäkrar att de absolut
retorik. Genom ett passande byte inte har någonting emot judar.
av termer sägs de som talar om
Som man kan förvänta sig är
”judar” egentligen mena ”Israel”, The Guardian sedan länge en
och Israel är idag en godtagen uttalad motståndare till rasism.
måltavla för hat.
Tidningen hänvisade till exempel i en ledare i november 2011
Selektiv antirasism
till ”ett budskap som inte hörs
Det fjärde och sista alibifeno- tillräckligt ofta...att rasism aldmenet som jag vill ta upp är mer rig är acceptabel, oavsett var den
komplext och indirekt. Det består dyker upp.”
varken av direkta uttryck som inI ljuset av denna deklaration
begriper antisemitiska teman el- kan det vara lärorikt att granska
ler av försök att bortförklara dem, hur tidningen reagerade på morutan snarare av tendensen att den i Toulouse. Den 20 mars i
blunda för antisemitismen. Men år, innan mördarens identitet var
det är relevant därför att fördomar känd och när det antogs att han
sprids mer framgångsrikt om de tillhörde den franska extremhötolereras av andra.
gern, ekade The Guardian den
Som exempel på detta tar jag uppfattning som kom till uttryck
tidningen The Guardian. Denna i den av mig just citerade ledaren
tidning, som en gång i tiden var från november när man förkladen brittiska liberalismens för- rade att ”den [franska] republinämsta publikation, bereder nu- ken kommer att stå enad inför
mera, på sina opinionsbildande ett sådant angrepp mot dess misidor, plats för Hamas talesmän; noriteter”. Tidningen varnade för

spekulationer om mördarens motiv, men tillät sig en hänvisning
till Sarkozys högersväng, hans
påståenden om att ”det finns för
många invandrare i Frankrike”
och andra liknande uttryck för
främlingsfientlighet.
I en andra ledare två dagar senare, när det stod klart att mördaren var Muhammed Merah,
en islamistisk jihadist som påstått sig vilja hämnas palestinska
barns död, stödde dock tidningen
Sarkozy i ”fördömandet av varje
försök att svartmåla franska muslimer genom att sammankoppla
dem med en terrorists galna förbrytelse”, men tillfogade inte ett
ord om den typ av idéer som kan
ha påverkat Merahs beredvillighet att - inte som muslim utan
som islamist och jihadist - mörda
tre judiska barn. ”En terrorists
galna förbrytelse” var allt man
hade att säga om detta, antisemitismen ägnades inte en bokstav.
Men mordet på de judiska barnen utgör antisemitism av det mest
oförfalskade slag. Dessa barn bar
ingen skuld för något som helst,
de dödades av Merah därför att

de var judiska. Denna
liberala tidning, vars
grundhållning är att
rasism, oavsett var
den förekommer, aldrig är acceptabel, har
inga problem med att
benämna det gift som
utgörs av högersinnad
främlingsfientlighet,
men är oförmögen att
nämna ordet judehat.
Det är en moralisk skandal
att dessa antisemitiska teman
och finter, några decennier efter
den obeskrivliga katastrof som
drabbade Europas judar, på nytt
är respektabla; respektabla inte
bara bland ligister, utan på ett allt
mer genomträngande sätt också
i mer belevade kretsar bland
självsmickrande liberala och vänstersinnade opinioner.

Norman Geras

Norman Geras är professor
emeritus i statsvetenskap vid
University of Manchester. Han är
författare till en rad böcker, senast
Crimes against humanity. Birth of a
concept (2011) och driver bloggen
Normblog. Artikeln publicerades
ursprungligen i The Jewish
Chronicle 21/8 2012. Den utgör en
kortad version av Geras föreläsning
på konferensen «Jews and the Left”
på YIVO, New York, i maj 2012.
SKMA tackar Norman Geras för
tillståndet att publicera texten.
Översättning: Henrik Bachner med
hjälp av Stéphane Bruchfeld.

”Tystnad rådde
på Lidingö efter 1945”
Författaren Erik Eriksson har lyft fram pronazism på Lidingö under
1930-talet. Påminnelsen uppskattas inte av alla.

D

et hände nyligen, en trevlig skara äldre humanister på Lidingö, högutbildade, belästa och historieintresserade hade
bjudit in mig, jag höll föredrag om en roman jag just skrivit. Ett huvudtema i boken är nazismen på Lidingö under
30- och 40-talen.
Jag berättade om den judiska grannfamiljen. Jag lekte ofta med
barnen, men några av kvarterets barn var förbjudna att göra det. Och
jag berättade om Hitlerporträtten jag såg i några hem. Jag återgav
äldre kamraters historier om de unga nazisterna som agiterade och
klampade i läderstövlar genom läroverkets korridorer. Det fanns en
förening i skolan, knuten till Lindholmsnazisternas organisation.

och högernationella som stod nazismen nära. Och jag jämförde
Lidingö med andra svenska städer med samma folkmängd: Lidköping, Söderhamn, Skövde, Ystad, Umeå. Där fanns några få namn,
eller några tiotal, mot Lidingös 200.
Jag nämnde också kommunalrådet Igor Holmstedt, Lidingös starke man efter kriget, han som var en av de mest aktiva pådrivarna
1939 när studentkåren i Uppsala vägrade tio judiska läkare fristad
i Sverige.
Så frågade jag lyssnarna om de kanske hade något att berätta
om nazismen på Lidingö. En äldre man bad om ordet, han hade
varit med under 30-talet, men aldrig sett
något. Och han tyckte det var olämpligt
att sprida illvilliga påståenden. En annan
man hade hört att det judiska kapitalet
låg bakom bombningarna av Tyskland,
så det var ju inte så konstigt att tyskarna
ogillade judar.

Viskande vittnen

Salen tömdes. Några damer dröjde kvar.
När de flesta gått kom de fram, en och
en, och berättade viskande hur de upplevt nazismen på

Annonser för nazistmöten på Lidingö 1938.

Läroverkets aula var alltid öppen för Hitlers beundrare. Efter ett
möte i aulan i april 1938 skrev Lidingö Tidning om den rikskände
nazisten: ”som tack vare en ovanligt fängslande framställningskonst, kunde hålla åhörarnas intresse på helspänn i hela två timmar... talaren avbröts
gång på gång av applåder från den talrika publiken.” Om detta berättade jag, åhörarna lyssnade med intresse. Men
några hade fått rynkor i
pannan.

200 namn

Så berättade jag om
medlemsförteckningarna, listorna med namn
som offentliggjorts. Jag
fann i registren runt 200
namn på Lidingöbor,
högljudda nazister eller
diskreta sympatisörer,
nysvenskar, antijudiska

”Jag berättade om
den judiska grannfamiljen. Jag lekte ofta
med barnen, men
några av kvarterets
barn var förbjudna
att göra det.”

Lidingö, i läroverket, i sina egna kvarter, bland grannar. Men varför
sa de inget när jag frågade?
De ville inte stöta sig med folk de kände. Tystnad rådde på Lidingö
efter 1945. Men sedan dess har svensk historieskrivning ändå grävt
fram en hel del sanningar. Nu möter jag åter hukande människor som
knappt vågar viska.
Är det den gamla unkna skiten under mattan som besvärar, eller
såg jag nya tecken i tiden?
Erik Eriksson är författare och var tidigare producent på Sveriges

Television. Eriksson, som växte upp på Lidingö, gav tidigare i år ut
romanen ”Men fåglarna sjunger om natten” som utspelar sig på Lidingö
under andra världskriget. Artikeln publicerades ursprungligen i DN 4/8
2012. SKMA tackar Erik Eriksson för tillståndet att publicera texten.
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gästkrönika

När är det en anka?
Gästkrönika av Charlotte Wiberg

I

en understreckare i Svenska Dagbladet (”Gud kan
vara yngre än man trott”, 14/9) kunde man nyligen
läsa att författaren Michael Onfray under en fransk
debatt anklagats för ”det mest förbjudna” – nämligen
antisemitism. Vad debatten handlade om kan kvitta;
det är just den där formuleringen som är intressant. Formuleringen om antisemitism som ”det mest förbjudna”. Därefter
fick läsaren veta att Onfray försvarats av någon som själv
är jude.
Det är så exemplariskt. Som det brukar se ut. En utandning om antisemitism blir till något liknande en anklagelse
om brott mot mänskligheten, och genast kommer det judiska
vittne fram som ska rentvå den anklagade. Som vid avnazifieringsprocesserna efter andra världskriget.
Om min associationsbana verkar
alltför brutal så kan jag försvara mig
med att det ju är just vad som hände
under nazismen som är orsaken till
att antisemitism i dag betraktas som
”det mest förbjudna”. Ett i västvärlden fortsatt verksamt tabu har tvingat
ner antisemitismen till den kollektiva
tankesfärens källarvåningar. Knappast någon vill bekänna sig till något
så infamt som antisemitism.
Eftersom själva fördomarna mot
judar ändå finns kvar, och de gamla
tankemönstren tar sig nya former, talas
det om en ”antisemitism utan antisemiter”. Och eftersom tankemönstren
kan finnas där utan någon medveten fientlig avsikt hos dem
som bär dem talar man samtidigt hellre om ”antisemitiska yttringar” eller ”antisemitiskt anstrukna yttringar” än om antisemiter. Så gjorde exempelvis det amerikanska sändebudet
Hannah Rosenthal i sin bedömning av Ilmar Reepalu, vars
mun släppt ut en försvarlig mängd antijudiska grodor vid det
här laget: ”Jag vet inte vad som finns i hans huvud eller hjärta. Men jag vet att språket han använder är antisemitiskt.”
Det är så vi brukar tänka och formulera oss, vi som på ett
eller annat sätt sysslar med att uppmärksamma och försöka
motarbeta antisemitism.
Redan detta brukar dock väcka en väldig indignation hos
den utpekade, och inte bara hos den. En kan i själva verket fråga sig vad som egentligen är mest förbjudet: att hysa
antisemitiska föreställningar och uttrycka dessa, eller att an-

klaga någon för att på något sätt sprida antisemitism.
Diskussionen om Ingmar Karlssons bok Bruden är vacker
men har redan en man är belysande och typisk. När skribenten Torbjörn Jerlerup argumenterade för att Karlsson använt
sig av antisemitiska källor som förvanskat ursprungliga citat
gick både Karlsson och Karlssons förläggare i taket. Calle
Marthin på Bonnierförlagen menade att Jerlerup gått över
alla gränser. Karlsson ville ha en «förbehållslös ursäkt» av
Svenska Dagbladets ledarsida för att ha fört Jerlerups uppgifter vidare.
Och förrförra året fälldes en radiokrönika av Svante
Weyler i granskningsnämnden, då den i drastiska ordalag
kritiserade Ilmar Reepalu för att sprida rent antisemitiskt
tankegods. Ulrika Knutsson höll sig däremot inom det acceptablas gränser då hon i en kritisk
artikel förtydligade att hon inte trodde
att Reepalu var antisemit – långt därifrån, till och med.
Naturligtvis är det bra att vara försiktig med att sätta etiketter på folk.
Naturligtvis är det dessutom korrekt
att antisemitiska tankefigurer kan dyka
upp även i medvetanden som i övrigt är fria från fientlighet mot judar.
Samtidigt måste vi fråga oss om inte
oviljan att tala även om antisemiter,
inte bara om antisemitiskt språk och
antisemitiska tankegångar, egentligen
förstärker tabuet mot att tala om antisemitism. Det blir något väldigt stort
och förbjudet, samtidigt som undvikandet ibland kan ta sig
absurda proportioner.
Om någon gång på gång uttrycker sig på ett sätt som är kränkande mot judar, eller pekar ut judar som en på något sätt skadlig grupp, då kan det väl vara rimligt att kalla denna person
för antisemit. Socialdemokraten Adrian Kaba, som i en ökänd
ledare talade om en ”judisk-europeisk högerexremistisk sammansvärjning”, skulle kunna vara ett lämpligt exempel.
Som en Facebookvän uttryckte saken: “If it walks like a
duck and quacks like a duck, then it’s a duck.” Förvisso finns
det också en och annan falsk anka. Men existensen av sådana bör inte få oss att förneka existensen av de som är äkta.

»En utandning om
antisemitism blir
till något liknande
en anklagelse
om brott mot
mänskligheten.«
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Charlotte Wiberg
Fri skribent, bloggar på Kamferdroppar.
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På dåliga, slingriga vägar kom vi fram till
platsen i utkanten av byn där mordaktionen
hade ägt rum. Med hjälp av en äldre ukrainsk
kvinna fann vi monumentet som hade upp-

som före kriget var centrum för den chassidiska rörelsen. Under den nazistiska ockupationen passade staden, belägen mellan
förintelselägren Belzec och Sobibor, utmärkt som huvudort för de nazistiska tjänstemän som planerade tyskarnas verksamhet
i området. I utkanten av Lublin anlades
också Koncentrationslager Lublin eller
Majdanek, som koncentrations- och förintelselägret kom att kallas.
Ett av de mest intressanta besöken under
resan var Sobibor. Genom vår guide, Robert Kuwalek från Majdanek-museet, fick
vi möta de två chefsarkeologer som sedan
flera år tillbaka undersöker Sobibor. Man
gör utgrävningar på platsen för att kunna
fastställa exakt hur lägret var uppbyggt och
kanske också få fram en mer exakt siffra på
antalet offer. De båda männen, en polsk och
en israelisk arkeolog, berättade hur man
tillsammans med historiker kunnat visa att
mycket av den kunskap man tidigare haft
inte riktigt stämmer.
Vi fick också ta del av den israeliske
arkeologen Yorams personliga anknytning till platsen. Hans mammas
två bröder som kommit till Paris från
Marocko hade, när de franska judarna
samlades ihop, transporterats till Sobibor. Vid ett besök på platsen slogs
Yoram av hur öde den var och hur
lite information man kunde få om det
läger där hundratusentals människor
mördats. I det lilla museet är nästan
all information på polska, bilderna dåliga kopior från böcker och dokument.
Det finns inga guider som kan berätta.
Ambitionen är att platsen ska ha ett informativt museum, men i övrigt lämnas som den är.
I Belzec har man valt att bygga ett
nytt minnesmärke. Man har täckt en del av
det före detta lägerområdet med slagg, inramat området med en gångväg som kantas
av minnesplaketter över de platser varifrån
deportationerna ägde rum och byggt en
gång genom slaggfältet till ett minnesrum.
Det är helt olika sätt att bevara minnesplatserna på.
När vi efter tio dagar återkom till War
szawa, var vi fulla av ny kunskap och nya
intryck.
Foto: privat

I

slutet av juli reste en grupp svenska lärare och andra intresserade till Warszawa och vidare till Lviv i västra Ukraina. Syftet med resan var att studera
det judiska livet och vad som hände
under andra världskriget i östra Galizien, ett
område som före kriget var en del av Polen.
I detta område fanns före andra världskriget en stor och vital judisk befolkning.
Centrum var staden Lviv, där det judiska
livet blomstrade i slutet på 1800-talet och
början på 1900-talet. Här fanns ett flertal
synagogor, judiska teatrar, skolor och sjukhus. Man publicerade ett stort antal tidningar
och böcker på jiddisch och hebreiska. Under
mellankrigstiden blev de ekonomiska tiderna kärvare, vilket fick stora konsekvenser
för den judiska befolkningen. Judiska affärer fick stänga och många avskedades från
sina arbeten. Antisemitiska attacker blev allt
vanligare.
När andra världskriget bröt ut kom denna
del av Polen under sovjetisk kontroll. Tiotusentals judar flydde undan nazisterna
till Lviv-området. En del av dessa deporterades längre österut av de sovjetiska myndigheterna. I juni 1941
ockuperades området av tyska trupper
och en systematisk förföljelse av judar
inleddes. Judar tvingades utföra slavarbete, stängdes in i getton i väntan på
deportation till förintelselägren eller
mördades direkt ute i byarna av tyska
insatsgrupper.
Vårt besök i Ukraina arrangerades
av Anatoly Podolsky från Ukrainian
Centre for Holocaust Studies vid Kievs
universitet. På de olika platserna engagerades lokala guider och vi fick både
ta del av enskilda människoöden och
studera vad som hände majoriteten av
den judiska befolkningen.
Genom en unik möjlighet fick vi höra en
berättelse om hur Michael Hauptman lyckades gömma sig på en vind i sin hemby Urycz
och på så sätt undkomma att bli mördad.
Genom en liten springa såg han hur hans
grannar och en stor del av hans närmaste
familj dödades av tyska soldater och lokala
ukrainska samarbetsmän. Michael lyckades
så småningom fly till Polen och hålla sig
gömd under resten av kriget. Han skrev ner
sin berättelse och det var den berättelsen vi
fick förmånen att ta del av genom hans dotterdotter.

Studieresa till
Ukraina och Polen

Foto: privat

Sommaren 2012 arrangerade SKMA
en studieresa till Förintelsens platser
i Ukraina och Polen. Lena Jersenius,
som ledde resan, rapporterar.

Minnesplatserna vid förintelselägren Belzec och Sobibor.

förts på den plats inne i skogen där människorna begravts i en massgrav.
Efter guidade rundturer i ibland annat Lviv
och Drohobych gick resan till östra Polen via
gränsstationen Rawa-Ruska - Hbrenne. Just
den väg som tågen till förintelselägren Belzec och Sobibor gick. Mellan mars till april
1942 fördes tiotusentals judar från östra Galizien hit. Alla, utom kanske någon enstaka
person som blev uttagen till arbetstjänst,
mördades direkt vid ankomsten.
Vi besökte minnesplatsen och det relativt
nya museet vid det före detta lägret Belzec.
Nästa anhalt var Lublin, en vacker stad

Lena Jersenius

Kanslichef och utbildningsansvarig på SKMA

Svåra minnen
I höst är det sjuttio år sedan en
stor del av Norges judar greps
och deporterades till dödsläger i
Polen. Endast några tiotal överlevde av de sjuhundrasjuttiosju
som hamnade där. Ungefär ett
tusental kunde fly till Sverige,
några gömde sig i Norge och
skulle sannolikt ha hittats allt eftersom och drabbats av samma
öde som dem som skeppades
iväg. Förintelsen av judar har
även en norsk historia.
I sköna Bygdöy, en av Oslos
finare stadsdelar, ligger Centret
för studier av holocaust och livssynsminoriteter (HL). Det är inrättat i Vidkun Quislings bostad
Villa Grande (Gimle) och bildades 2005 som en del av en upp-

görelse mellan norska staten och
Norges judenhet. Den går under
namnet ”Restitusjonsoppgøret”
som var en slags reglering av det
som Norges judar plundrats på.
Många familjer utplånades
helt och det fanns inga arvingar.
I de fall det fanns anhöriga kunde

unika var att plundringen noga
dokumenterades av den myndighet – likvidasjonsstyret – som
skapades för att utplåna judarnas
historia i Norge.
Jag har skrivit om det tidigare i
dessa spalter och fick några hårda
reaktioner från norska läsare som

Foto: Anette Göransson

Norge under den nazityska
ockupationen och uppgörelserna efter kriget stod i fokus
för den studieresa till Oslo
och Värmland som Forum för
levande historia och SKMA arrangerade i september. Journalisten Peter Götell deltog.

HL-senteret i Oslo.

dessa få ersättning för det som
stulits från deras förfäder. Uppgörelsen hade både en kollektiv
och individuell del. HL–centret
är del av den kollektiva restitutionen. Det som skedde i Norge
under kriget var inte unikt, det

fann det provocerande att läsa sådant från en svensk, vars land ju
slapp undan ockupation och krig
genom ”feghet”.
– Du ska inte lära norrmän om
vår historia, fick jag bland annat
veta.

Jag besökte HL–centret i helgen. Det påminner till del om vårt
eget Forum för levande historia.
De arrangerar utbildningar, föreläsningar, tar emot elever, lärare
och andra vuxna och diskuterar
och informerar om vad som hände i deras land under krigsåren.
De har även en mycket innehållrik permanent utställning om
Norge och Förintelsen. I höst
handlar många av aktiviteterna
om deportationen av judarna
hösten 1942.
– Detta är en svår fråga för
Norge. Vår självbild stämmer
inte riktigt med hur det var. Faktum är att fler norrmän deltog
på Quislings sida än dem som
kämpade i motståndsrörelsen, sa
Erik Thorstensen, en av centrets
medarbetare när han berättade
om deras aktiviteter.

Peter Götell

Peter Götell är ledarskribent
på Bohuslänningen. Artikeln
publicerades ursprungligen i
Bohuslänningen 19/9 2012.

”VADÅ RASISM?”
SKMA:s ungdomsutbildning om fördomar och intolerans
Vintern 2012/2013
Våren 2012 startade Svenska kommittén mot antisemitism (SKMA) en ungdomsutbildning om fördomar och
intolerans. Med hjälp av bidrag från olika fonder kunde SKMA under två utbildningshelger i Stockholm erbjuda
gymnasieungdomar från hela landet ökad kunskap och effektiva verktyg i arbetet mot antisemitism och andra former
av rasism. Deltagarnas reaktioner på utbildningen var mycket positiva och en uppföljning i form av en utbildningsresa
till Polen och Ukraina i Förintelsens fotspår är planerad.
Under två helger kommande vinter – i slutet av november 2012 respektive mitten av januari 2013 – erbjuder SKMA
på nytt en kostnadsfri utbildning för intresserade gymnasieelever. Seminarierna leds av Lisa Sahlstedt, lärare i SO
på Lyckebyskolan i Haninge, och Mathan Ravid, Masterstudent i historia vid Uppsala universitet och verksam inom
SKMA. Tillsammans analyserar och diskuterar vi hur fördomar och intolerans ser ut i dagens samhälle och hur
rasistiska uppfattningar kan motverkas. Under utbildningen deltar även
Jonathan Leman från Expo och idéhistorikern Henrik Bachner.
Intresserade uppmanas inkomma med ansökan till SKMA senast 28 oktober 2012.
Ansökningsblanketter och information återfinns på SKMA:s hemsida www.skma.se
För mer information kontakta SKMA info@skma.se eller 08-667 60 90.
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Kalendarium
ELEVRESOR
12-16 NOVEMBER
Elevresa till Polen för en grupp
elever och lärare från Alftaskolan
i Ovanåkers kommun. Det är den
fjärde gruppen från Alftaskolan
som besöker Polen i SKMA:s
regi. Ronny Juhlin guidar gruppen och deltar även i förberedelsearbetet. 26 elever och lärare
deltar i studieresan.
Genom bidrag från BjörksténSparrings stiftelse för mänskliga
rättigheter deltar SKMA:s pedagogiska ledare i förberedelserna
inför resan. De förbereder elever,
lärare och ibland även föräldrar
för besöket genom olika korta
föreläsningar och övningsuppgifter kring antisemitism och
Förintelsen.

LÄRARUTBILDNINGAR
OCH STUDIERESOR
28 JULI-7 AUGUSTI
Studieresa till Förintelsens platser i Ukraina och Polen. 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 (se artikel
på s. 14 i nyhetsbrevet).
13-15 SEPTEMBER
Nätverksträff för deltagare i
tidigare längre utbildningar
hos Forum för levande historia

och SKMA. Årets utbildning
var förlagd till gränstrakterna
kring Töcksfors i Värmland
och till Oslo. Det genomfördes
i samarbete med Lilian Ohlsson och Börje Hällström, ABF
Värmland. I programmet ingick
även ett besök på Senter for
studier av Holocaust og livssynsminoriteter, HL-senteret,
där Erik Thorstensen föreläste
om restitutionsuppgörelsen efter
kriget. Vidare gjorde gruppen
en vandring i gränsområdet vid
Östervallsskog under ledning
av läraren Harriet Nilsson som
berättade om hur lotsar ur lokalbefolkningen hjälpte motståndsmän och andra som tog sin
tillflykt hit undan den nazistiska
ockupationen. Författaren Anders Johansson och journalisten
Kjell Gustavsson berättade om
Norge under andra världskriget och om vad som hände i
gränstrakterna mellan Sverige
och Norge under ockupationen.
45 lärare och journalister från
hela landet deltog i kursen som
arrangerades av Forum för levande historia och SKMA.

24-28 SEPTEMBER
Den första studieresan om Förintelsen för föräldrar till skolelever
och andra vuxna genomfördes till
Krakowområdet. Studieresan var
upplagd som elevresorna med
besök i Krakow, Auschwitz-Bir-

kenau och Rabka. Resan leddes
av Ewa Andersson från Örebro,
som tidigare arrangerat resor till
Polen för ett stort antal elever
och lärare.

med Studiefrämjandet ett seminarium i Umeå om antisemitism
och islamofobi. Seminariet genomförs med stöd av Ungdomsstyrelsen.

20-21 OKTOBER
Återträff med den ungdomsgrupp
som i våras deltog i utbildningen
om intolerans och fördomar.
Gruppen kommer bland annat
att testa ett nytt skolmaterial om
Raoul Wallenberg som tagits
fram av SKMA.

27-28 FEBRUARI
SKMA arrangerar ett seminarium i Göteborg om antisemitism
och islamofobi. Seminariet genomförs med stöd av Ungdomsstyrelsen.

23-25 NOVEMBER OCH
11-13 JANUARI
SKMA anordnar för andra
gången en särskild utbildning
för ungdomar om intolerans och
fördomar. Utbildningen syftar till
att ge deltagarna ökad kunskap
om och effektiva verktyg i arbetet mot antisemitism och andra
former av rasism.
Seminarierna leds av Lisa Sahlstedt, lärare i SO på Lyckebyskolan i Haninge, och Mathan Ravid, Masterstudent i historia vid
Uppsala universitet och verksam
inom SKMA. Under utbildningen deltar även Jonathan Leman,
föreläsare och reporter på den
antirasistiska tidskriften Expo
och Henrik Bachner, idéhistoriker och författare till böcker om
antisemitism och fördomar.
24-25 JANUARI
SKMA arrangerar i samverkan

MÖTEN
18 AUGUSTI
SKMA:s ordförande Willy
Silberstein deltog i och höll ett
anförande i samband med kippavandringen i Malmö (se s. 1 och
2 i nyhetsbrevet).
7 OKTOBER
Manifestation mot antisemitism - i solidaritet med Malmös
judar på Raoul Wallenbergs
Torg i Stockholm. Arrangörer:
SKMA, Judiska församlingen i
Stockholm och Annika HernrothRothstein. Talare: Willy Silberstein, Lena Posner-Körösi, Mona
Sahlin, Erik Ullenhag, Dilsa
Demirbag-Sten m fl.
8 NOVEMBER
Högtidsstund i Stockholms Stora
Synagoga till minne av novemberpogromen. Arrangörer: Judiska församlingen i Stockholm och
Föreningen Förintelsens Överlevande, tillsammans med SKMA.

Investering i Kunskap AB
Strategikonsulting & Investeringar
Box 5216, 102 45 Stockholm
Tel 08-670 65 00
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Yxtaholms Slott, en pärla mitt i Sörmland på egen ö,
endast 11 mil från Stockholm.

Yxtaholms Slott

Vi erbjuder idyllisk natur året om, god mat från lokala
bönder som lagas med kärlek, bästa service och
varmt mottagande.
Boka gärna ett av våra paket som slotts-, rid-, och
golfweekend eller upplev lilla vardagslyxen. Kom och
njut i vår fina strandbastu med utomhus-jacuzzi eller ta
ett pass på vår nya toppfräscha tennisbana.
Fantastiska konferensfaciliteter erbjuds till företagsgäster.

Ps. Glöm inte bort att boka vår deliciösa julbord!

Tel 0157-244 40 │ Fax 0157-244 41
www.yxtaholmsslott.se
info@yxtaholmsslott.se

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

ann o nsp l ats
beta 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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POSTTIDNING B

Returadress:
SKMA
Box 22330
104 22 Stockholm
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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
Plusgiro 30 1 29-1, Bankgiro 861-6112
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