
   
  

Välkomna till en konferens om  
 

Samtida antisemitism i Europa och Sverige  

Stockholm den 10 november 2016  

PLATS: Finlandshuset, Snickarbacken 4, Stockholm  
  

Kalla vindar drar genom Europa. Hårdför nationalism, populism och politisk extremism vinner 
terräng. Demokratins grundvalar angrips och minoriteter, flyktingar och politiska motståndare 
misstänkliggörs och demoniseras. I kölvattnet följer hatbrott och terror.   
  
Judar utgör en måltavla för både extremhögern och den extrema islamismen, men antisemitiska 
uppfattningar lämnar avtryck även inom delar av vänstern och den politiska mittfåran.   
  
I tider som dessa behövs en bred antirasistisk rörelse, men alltför ofta är motståndet selektivt. I 
vissa antirasistiska miljöer blundas för antisemitism och antijudiska yttringar rättfärdigas som 
legitim politisk kritik. Även detta är en utveckling som oroar.  
  
I syfte att fördjupa kunskapen om den samtida antisemitismen i Europa och Sverige, och förstärka 
arbetet med att förebygga och motverka fördomar, hat och våld mot judar, arrangerar Svenska 
kommittén mot antisemitism (SKMA) en konferens i Stockholm den 10 november.  
  
På konferensen medverkar ledande forskare och experter från Sverige och andra europeiska länder. 
Under inledningen talar utrikesminister Margot Wallström.  
  
Konferensen riktar sig framför allt till politiska beslutsfattare, myndigheter, lärare, forskare, 
journalister och organisationer som arbetar med att belysa och motverka rasism och antisemitism, 
men är även öppen för andra intresserade.   
  

   

Arrangör:  
Svenska kommittén mot antisemitism (SKMA)  

Konferensen genomförs med stöd av Gerald och Monica Naglers 
Stiftelse och i samverkan med Forum för levande historia  

  
_________________________________________________________________  

Svenska kommittén mot antisemitism (SKMA) är en religiöst och politiskt obunden organisation vars syfte 
är att motverka och sprida kunskap om antisemitism. Verksamheten startade 1983 och finansieras helt 

med frivilliga bidrag. SKMA bevakar kontinuerligt samhällsdebatt och massmedier. Organisationen arbetar 
även med att motverka antisemitism och andra fördomar genom utbildning och förser lärare, skolelever, 
medier, politiska organisationer och andra intresserade med information och material. SKMA förmedlar 

föreläsare samt ger råd vid studieresor till Förintelsens platser. 
För information besök gärna vår hemsida www.skma.se  

  



PROGRAM  
  

08.30 – 09.00  Registrering   
  
09.00 – 09.05  Inledning Svante Weyler, ordförande för Svenska kommittén mot antisemitism  
  
09.05 – 09.15  Tal av utrikesminister Margot Wallström   
  
09.15 – 10.00  Waiting for the storm to break: Antisemitism in Britain today   

Dr. Dave Rich, Community Security Trust, London, och Pears Institute for  
the Study of Antisemitism at Birkbeck College, University of London   
(Föreläsningen ges på engelska)  
  

10.00    Kaffe  
  
10.30 – 11.15   Contemporary Germany: Current antisemitic challenges   

Dr. Gideon Botsch, The Moses Mendelssohn Center for European-Jewish 
studies, Potsdam University (Föreläsningen ges på engelska)  
  

11.15 – 12.00  Antisemitism in right wing populist and extremist movements in Sweden   
              Jonathan Leman, Expo Foundation (Föreläsningen ges på engelska)  

  
12.00 – 13.15    Lunch  
  
13.15 – 14.15  Panelsamtal: Combating antisemitism in the European Union and Sweden  

Katharina von Schnurbein, EU Commission Coordinator on combating 
antisemitism, Joachim Bergström, Särskilt sändebud mot antisemitism och 
islamofobi, Utrikesdepartementet, Andrés Zanzi, kansliråd på Enheten för 
diskrimineringsfrågor på Kulturdepartementet, Birgitta Ohlsson, riksdags-
ledamot och före detta EU- och demokratiminister.   
Moderator: Willy Silberstein (Panelsamtalet förs på engelska)  
  

14.15  Kaffe  
  
14.45 – 16.00  Panelsamtal: Instrumentalisering av Förintelsen och exkludering av 

antisemitism i antirasistisk opinionsbildning   
Stéphane Bruchfeld, Hugo Valentin-centrum, Uppsala universitet, Dr. Moa 
Matthis, författare och kritiker i bl.a. Dagens Nyheter, Linnéa Sjödin, 
frilansskribent och ansvarig utgivare för Kultwatch.   
Moderator: Svante Weyler (Panelsamtalet förs på svenska)  

  
   
Anmälan är obligatorisk. Vid bokad ej utnyttjad plats debiteras kostnad för lunch och fika 400 kr.  
Anmälan sker via e-post till info@skma.se senast den 4 november.  
Uppge namn, telefonnummer, e-postadress, arbetsplats. Ni kan med fördel anmäla flera deltagare 
i samma e-post. Vi bjuder på lunch och fika.   
Ytterligare upplysningar lämnas av Lena Jersenius, (SKMA) Tel 08-667 60 90, 070-345 9995  
  
Vill du vara säker på att få en plats på konferensen – anmäl dig snarast! Antalet platser är 
begränsat!  
  

   



 
MEDVERKANDE  
  
Henrik Bachner är styrelsemedlem i SKMA, fil dr i idéhistoria och författare till bl.a. “Judefrågan”. Debatt 
om antisemitism i 1930-talets Sverige (2009), Antisemitiska attityder och föreställningar i Sverige (med 
Jonas Ring, 2006) och Återkomsten. Antisemitism i Sverige efter 1945 (1999, 2004). 
 

Joachim Bergström är Särskilt sändebud mot antisemitism och islamofobi, Utrikesdepartementet. 
 

Gideon Botsch, Ph D, universitetslektor, Faculty of Economic and Social Sciences, Potsdam University, 
koordinator för dokumentation och forskning om antisemitism och högerextremism vid The Moses 
Mendelssohn Center for European-Jewish Studies, Potsdam University. Centrala teman i Botsch forskning 
är antisemitism, högerextremism, Tyskland och Europa under nazismen och judisk historia. Har är författare 
till Die extreme Rechte in der Bundesrepublik Deutschland 1949 bis heute (2012) och 
redaktör/medförfattare till bl.a. Islamophobie und Antisemitismus - ein umstrittener Vergleich (2012) och 
Politik des Hasses. Antisemitismus und radikale Rechte in Europa (2010).    
   
Stéphane Bruchfeld är idéhistoriker knuten till Hugo Valentin-centrum, Uppsala universitet och 
styrelsemedlem i SKMA. Han är bl.a. medförfattare till boken … om detta må ni berätta … (1998) och 
författare till Förnekandet av Förintelsen (1996).  
  
Jonathan Leman är researcher på Stiftelsen Expo, specialiserad på radikalnationalism i Sverige.   
  
Moa Matthis är fil dr i engelsk litteratur, författare och litteraturkritiker i bl.a. Dagens Nyheter. Hon har 
publicerat en rad arbeten inom området postkoloniala studier. Hon var redaktör för antologin "Orientalism 
på svenska" (2005) och medverkar i "Sverige och de Andra. Postkoloniala perspektiv" (red. McEachrane och 
Faye 2001) och "Befria oss från mångkulturalism" (red. Nejadmehr, Liedman och Doust 2008). Moa Matthis 
arbetar för närvarande med en fritt tillgänglig nätbaserad utbildningsresurs med fokus på visuella rasistiska 
och antisemitiska stereotyper, finansierad av Kulturstiftelsen.  
 

Birgitta Ohlsson är riksdagsledamot (L) och var EU- och demokratiminister 2010-2014.  
 

Dave Rich, Ph D, är Deputy Director of Communications vid den brittisk-judiska organisationen Community 
Security Trust (CST) och Associate Research Fellow vid Pears Institute for the Study of Antisemitism, 
Birkbeck College, University of London. CST arbetar med säkerhetsrelaterade frågor, företräder judiska 
församlingar i Storbritannien i förhållande till regering, polis och medier i frågor som rör antisemitism, 
extremism, terrorism och säkerhet för judiska institutioner, och publicerar årliga rapporter om antisemitiska 
incidenter (se cst.org.uk). Rich är författare till The Left’s Jewish Problem: Jeremy Corbyn, Israel and 
Antisemitism (2016) liksom till en rad artiklar om antisemitism, hatbrott och islamistisk extremism som 
publicerats i akademiska antologier. Han har även publicerat artiklar på dessa teman i bl.a. The New York 
Times, The Guardian, Haaretz, The Jerusalem Post, The Jewish Chronicle, The Forward och Fathom.   

Katharina von Schnurbein är EU-kommissionens koordinator för arbetet mot antisemitism.  

Willy Silberstein är styrelsemedlem i och tidigare ordförande för Svenska kommittén mot antisemitism 
(SKMA).  

Linnéa Sjödin är frilansskribent och ansvarig utgivare för kulturplattformen Kultwatch. Hon är även 
masterstudent i litteraturvetenskap med inriktning mot den judiska diasporan.  

Margot Wallström är utrikesminister.   

Svante Weyler är ordförande för Svenska kommittén mot antisemitism (SKMA), förläggare och skribent.  

Andrés Zanzi är kansliråd på Enheten för diskrimineringsfrågor på Kulturdepartementet. 

 

 


