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I FÖRRA NUMRET av SKMA:s 
nyhetsbrev uppmärksamma-
des den undersökning och rap-
port som Malmö stad gjort om 
antisemitism i Malmös skolor. 
Efter att rapporten publicera-
des i februari har en liknande 
undersökning efterfrågats av 
Vänsterpartiet, Feministiskt ini-
tiativ och Socialdemokraterna i 
Stockholm.

På en pressträff den 12 maj 
med bl.a. skolborgarrådet Isabel 
Smedberg-Palmqvist (L) gavs beskedet att det blågrö-
na politiska styret i Stockholm vill låta en forskare un-

dersöka hur antisemitismen ser 
ut på förskolorna, grundskolorna 
och gymnasieskolorna i staden. 
Planen är att kartläggningen ska 
starta i höst. 

– Vi kommer att utgå från den 
här undersökningen, som bely-
ser de reella problemen, och ba-
serat på vad som framkommer 
i den titta på åtgärder. Vi måste 
jobba brett. Den här kunskapen 
behövs på alla nivåer, sa Kata-
rina Luhr (MP), borgarråd med 

ansvar för frågan om nationella minoriteter i Stock-
holm, i en intervju med Mitt i Stockholm den 17 maj.

I mars avslöjade en 
SVT-reporter hur den 
radikalislamistiska rö-

relsen Hizb ut-Tahrir för-
söker värva anhängare 
i Järvaområdet i Stock-
holm. Reportern hade 
varit med på ”lektioner” 
hemma hos rörelsens le-
dare där det bl.a. påstods 
att judarna ligger bakom 
kvinnlig frigörelse för att 
tjäna pengar på att kvin-
nor kommer ut på arbets-
marknaden.

Att jämställdhet sas 
vara resultatet av giriga 
judars ränksmideri för-
vånar inte. Likt för andra 
radikala islamistiska rö-
relser är myten om en 
global judisk samman-
svärjning central för hur 

Hizb ut-Tahrir ser på 
och beskriver värl-
den samt allt i den 
som man vänder 
sig emot, t.ex. kvin-
nors rättigheter. 
Det finns gott om 
exempel på hur 
man spridit antise-
mitism.

Som 2002, då 
rörelsens ledare 
i Danmark sa sig 
vara offer för en ”judisk 
konspiration” efter att 
han dömts för hets mot 
folkgrupp för spridandet 
av flygblad som uppma-
nade muslimer att döda 
judar. 2010, i samband 
med demonstrationer 
efter Israels bordning 
av Ship to Gaza, upp-

manade Hizb ut-Tahrir i 
Bangladesh muslimska 
arméer att ”lära judarna 
en läxa” och ”bekämpa 
dem, utplåna deras enig-
het och rena jorden från 
deras smuts”. I Tyskland 
har Hizb ut-Tahrir för-
bjudits bl.a. på grund av 
rörelsens antisemitism.
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”Rätt  
timing”
”De flesta jag 

känner som visar 

stöd för palestinier 

är noga med att 

ta avstånd från 

antisemitism men 

tycker samtidigt att 

det är så självklart 

att det inte ska 

behöva manifeste

ras eller visas. Då 

tänker jag på min 

judiska väninna, hon 

behöver höra att 

det finns ett stöd 

nu, det hjälper inte 

henne och andra 

judar att vänta på 

’rätt timing’. Vi som 

söker solidaritet 

måste också visa 

solidaritet, just 

i denna svåra 

stund. Precis som 

islamofobin och 

generaliseringar 

kring araber och 

muslimer som just 

uttrycks på många 

håll är oacceptabel 

måste vi mar

kera mot antisemi

tismen.”

Somar Al Naher

ETC 24/5 2021

Kartläggning av antisemi-
tism i Stockholmsskolor

HIZB UT-TAHRIR SPRIDER KONSPIRATIONSTEORI OM JUDAR

Skolborgarrådet Isabel SmedbergPalmqvist (L).
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DEN 1 JUNI publicerade EU-kommissio-
nen en rapport om franskspråkiga och 
tyskspråkiga antisemitiska budskap 
under pandemin på Twitter, Facebook 
och Telegram. Enligt rapporten, som 
baseras på en undersökning av the 
Institute for Strategic Dialogue (ISD) 
i London under perioden januari 2020 
till mars 2021, inledde pandemin en ny 
våg av antisemitiska konspirationsteo-
rier och hat. Jämfört med de två första 
månaderna 2020 (innan pandemin) 
ökade antalet antisemitiska budskap 
på franska med 700 % och de på tyska 
med 1 300 %. Den vanligaste formen 
var myter om att judar styr ekonomi, 
politik och medier, men bl.a. teorier 
om att vaccinering är en judisk kom-
plott samt förintelseförnekande före-
kom också regelbundet.

Antisemitism online  
under pandemin
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Ett mycket sakligt konstaterande att glädjas åt: ”Re-
sultatet visar att stödet för traditionella och Förintel-
serelaterade föreställningar försvagats mellan 2005 
och 2020 samtidigt som andelen som tar avstånd från 
denna typ av föreställningar har ökat.”

Det finns all anledning för oss i SKMA 
att känna oss uppmuntrade i vårt arbete av 
det som framkom i den stora undersökning 
om antisemitiska attityder och föreställ-
ningar i Sverige som redovisades för bara 
någon tid sedan – och som mer ingående 
presenteras på nästkommande sidor i det 
här nyhetsbrevet. 

Det är ett slags delseger för anständig-
heten när en ökande grupp av människor 
i Sverige klart och tydligt tar avstånd från 
de påståenden om judar som undersök-
ningen prövar. I det offentliga rummet 
har det blivit svårt att oemotsagd torgföra 
antisemitiska budskap – när de dyker upp 
där är fördömandena i dag, från allt fler, 
snabbare och tydligare. Samma sak gäller 
oftast när det handlar om antisemitiska 
vålds- eller hatbrott.

Men den här undersökningen kanske 
visar att människor också i alla de andra 
rummen vi lever i mer än upprätthåller ett 
anständigt sätt att förhålla sig till de klassis-
ka fördomarna om judar. Ändå är det inte 
särskilt höga krav undersökningen ställer 
på anständighet. Det räcker med att man 
vägrar att instämma i en rad lika klassiska som lättidentifierade 
utsagor om judar, judars påstådda makt och inflytande och ju-
dars påstådda sätt att ”utnyttja” Förintelsen, för att nämna några.

LIKVÄL FINNS DET mycket att förfäras över, exempelvis att så 
många som 21 % av de svarande anser att ”judarna har stort in-
flytande över världsekonomin”. Det blir, översatt till verkliga tal, 
miljontals svenska medborgare även om vi räknar bort de yngsta 
och allra äldsta. Klen tröst att det 2005 var en ännu större be-
folkningsandel som instämde i denna antisemitiska föreställning.  

Och om man skulle ställa upp de 5 % av befolkningen som en-
ligt undersökningen ”instämt i fem eller fler av de påståenden 
som ingår i indexet och uppvisar en antisemitisk inställning med 
starkare intensitet” – översatt till normalprosa: övertygade anti-
semiter – så behöver vi ett större torg än som finns i någon av 

våra städer.

MEN RESULTATEN PEKAR på att attityder kan 
förändras i positiv riktning, kampen går vi-
dare. Det kan till och med kännas enklare 
när den tycks ge resultat.

Det finns fler saker att glädja sig över i 
undersökningen och som blir viktiga i vårt 
vidare arbete. En göms i den här formu-
leringen: ”Resultaten för personer födda i 
Sverige med en eller två föräldrar födda ut-
omlands skiljer sig däremot inte från dem 
för personer födda i Sverige med två inri-
kes födda föräldrar.” En rimlig förklaring 
till detta kan vara att barn och unga i lägre 
grad än äldre hyser antisemitiska föreställ-
ningar. Men man skulle också vilja tro att 
den svenska skolan här till viss del ser ut 
att nå framgång med sitt kompensatoriska 
uppdrag, att motverka fördomar, av vilket 
slag de vara må, som barn och unga – oav-
sett bakgrund – kan få med sig hemifrån. 

Den lärare som möter aggressivt mot-
stånd i klassrummet när han eller hon 
undervisar om Förintelsen eller den unga 
svenska jude som får sitt halsband med 

davidsstjärnan avslitet finner dock föga tröst i statistiken. Rap-
porten har endast undersökt antisemitiska attityder och före-
ställningar, och resultaten kan inte säga något om hur antise-
mitismen utvecklas t.ex. när det gäller hatbrott, trakasserier i 
vardagen, spridning av hat i sociala medier eller propaganda och 
hot från extrema politiska rörelser. Och på alla dessa områden 
ser vi att utvecklingen är oroande. Först när fördomarna, hatet, 
hoten och attackerna mot svenska judar upphör, först när judis-
ka institutioner i Sverige och Europa inte längre behöver skyddas 
av vakter och polis, först då kan vi glädjas åt mer än delsegrar.

Svante Weyler
Ordförande för Svenska kommittén mot antisemitism

RESULTAT SOM GER HOPP

”Den lärare som 
möter aggressivt 

motstånd i 
klassrummet när han 
eller hon undervisar 
om Förintelsen eller 

den unga svenska 
jude som får sitt 
halsband med 

davidsstjärnan avslitet 
finner dock föga tröst  

i statistiken.”
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Den 1 juni 2021 släppte Fo-
rum för levande historia 
rapporten  Antisemitism 
i Sverige. En jämförelse 
av attityder och föreställ-

ningar 2005 och 2020. Undersökningens 
huvudfrågeställningar är hur utbredda 
antisemitiska attityder och föreställningar 
är i den svenska befolkningen och hur de 
förändrats sedan år 2005, då Forum för 
levande historia tillsammans med Brotts-
förebyggande rådet (Brå) genomförde en 
liknande undersökning. Rapportförfattar-
na Henrik Bachner, doktor i idéhistoria, 
och Pieter Bevelander, professor i inter-
nationell migration och etniska relationer, 
har dessutom undersökt samband mellan 
antisemitiska inställningar och demogra-
fiska och andra bakgrundsfaktorer. 

Undersökningen baseras på enkäter 
som genomfördes 2005 respektive 2020, 
med i huvudsak samma frågor. Den se-
naste enkäten genomfördes av Novus 
under sensommaren 2020. Resultaten 
bygger på svar från sammanlagt 3 507 
slumpmässigt utvalda respondenter i 

åldrarna 18–79 år, svarsfrekvensen var 
61 %. Frågorna var ställda i form av frå-
gepåståenden, och respondenterna fick 
svara i vilken grad de instämde i eller tog 
avstånd ifrån dessa. Dessutom innehåll 
enkäten bakgrundsfrågor.

I studien undersöks tre olika kategorier 
av antisemitism: vad man kallar ”social 
distans”; traditionell antisemitism och 
Förintelserelaterad antisemitism; samt 
Israelrelaterad antisemitism. Den första 
kategorin mäter graden av sympati och 
antipati gentemot judar och ”acceptans” 
för judar, genom frågor som huruvida 
man skulle acceptera en jude som famil-
jemedlem, chef, granne eller statsminister 
i Sverige. Med traditionell antisemitism 
menas bl.a. konspiratoriska föreställning-
ar som tillskriver judar som kategori stor 
makt över skeenden nationellt och inter-
nationellt, t.ex. påståendet ”Judarna har 
för stort inflytande i världen idag”. 

Antisemitism relaterad till Förintelsen 
mättes bl.a. med påståenden som ”Judar-
na utnyttjar nazisternas judeutrotning 
(Förintelsen) i ekonomiska och politiska 

syften”, och utbredningen av Israelrelate-
rad antisemitism mättes genom påstå-
enden som ”På grund av Israels politik 
tycker jag allt mer illa om judar”.

Respondenter som svarade instäm-
mande på fler än hälften av påståendena 
i ett index/kategori bedömdes hysa anti-
semitiska attityder med starkare inten-
sitet, och de som svarade instämmande 
på mer än ett påstående men inte fler än 
hälften bedömdes hysa antisemitiska atti-
tyder med svagare intensitet. Responden-
ter som endast instämde i ett påstående 
kategoriserades inte som antisemitiskt 
inställda, men som rapportförfattarna 
påpekar kan ett instämmande indikera 
en latent antisemitisk attityd.

ÖVERGRIPANDE RESULTAT
Studien visar ett minskat stöd för fö-
reställningar i alla de tre ovan nämnda 
kategorierna (se exempel i inforutan på 
nästa sida). Störst är minskningen när det 
gäller traditionella och Förintelserelate-
rade attityder, en mindre minskning kan 
identifieras när det gäller Israelrelaterade 

Ny rapport om 
antisemitiska 
attityder och 
föreställningar  
i Sverige
Enligt en ny rapport från Forum för levande historia har antise-
mitiska attityder och föreställningar minskat i Sverige jämfört 
med 2005. Samtidigt är det fortsatt så att en icke obetydlig del 
av befolkningen bär på sådana attityder och föreställningar. 
Och den andel som hyser antisemitiska attityder med starkare 
intensitet ligger kvar på ungefär samma nivå. Här nedan sam-
manfattas rapporten och dess resultat.
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attityder. Andelen respondenter som inte 
instämmer i något av de antisemitiska 
påståendena har ökat från 57 % till 66 %  
sedan 2005.

Rapportförfattarna poängterar att det 
är positivt att stödet för antisemitiska atti-
tyder och föreställningar försvagats. Sam-
tidigt betonar man vikten av att notera att 
det fortsatt är så att en icke obetydlig del 
av befolkningen bär på antisemitiska at-
tityder och föreställningar. Som exempel 
kan nämnas att det är någonstans mel-
lan ca 11–21 % av respondenterna som i 
olika grad instämmer i föreställningar om 
judisk makt och inflytande. Ca 10 % in-
stämmer i påståendet att ”Judar utnyttjar 

nazisternas judeut-
rotning (Förintel-
sen) i ekonomiska 
och politiska syften”.

Den andel som 
hyser antisemitiska 
attityder med star-
kare intensitet när 
det gäller traditio-
nell och Förintelse-
relaterad antisemi-
tism, dvs. de som 
instämmer i relativt 
många av enkätens 
påståenden, har inte 
förändrats nämn-
värt sedan 2005 
utan ligger fortfa-
rande på ca 5 %. 

En ny fråga, som 
inte var med i un-
dersökningen 2005, 
gäller huruvida man 
tror på konspira-
tionsteorin om den 

amerikansk-judiske finansmannen och 
filantropen George Soros. Påståendet 
lyder ”Finansmannen George Soros styr 
i hemlighet mycket av det som händer i 
världen.” Undersökningen visar att det är 
10 % som sätter tilltro till denna konspi-
rationsteori, och i den gruppen finns en 
stark överrepresentation av individer som 
i olika grad bär på traditionella antisemi-
tiska uppfattningar.

Sammantaget är det 34 % som har 
instämt i ett eller fler antisemitiska på-
ståenden som ingår i index gällande 
traditionell och Förintelserelaterad anti-
semitism. Som rapportförfattarna påpe-
kar markerar det den maximala sprid-

ningen av antisemitiska föreställningar i 
befolkningen utifrån ett elastiskt synsätt. 
Det betyder  inte – vilket understryks i 
rapporten – att 34 % kan beskrivas som 
antisemitiskt inställda. Siffran ska förstås 
som en uppskattning av den andel av be-
folkningen inom vilken judar och andra 
skulle kunna möta den typ av föreställ-
ningar som har undersökts.

Vidare betonas också i rapporten att 
inte alla som bär på antisemitiska före-
ställningar och uppfattningar nödvän-
digtvis ger uttryck för dessa. Men man 
menar att det också finns anledning att 
påpeka att i de fall individer som bär på 
enstaka antisemitiska stereotyper även 
ger uttryck för dessa kan de vara krän-
kande och väcka obehag även om de är 
oreflekterade och saknar en fientlig inten-
tion. En uppskattning av den maximala 
spridningen av antisemitiska föreställ-
ningar kan enligt rapportförfattarna till 
exempel vara relevant vid tolkningen av 
de resultat gällande svenska judars erfa-
renheter och upplevelser av antisemitism 
som redovisats i de undersökningar som 
EU:s byrå för grundläggande rättigheter 
(FRA) genomförde 2012 och 2018.

BAKGRUND, SKILLNADER OCH SAMBAND
Undersökningen visar att antisemitiska at-
tityder finns i mer eller mindre grad i alla 
befolkningsgrupper, i grupper med olika 
religionstillhörighet (eller ingen sådan) 
samt i olika politiska opinioner. En jämfö-
relsevis högre grad av antisemitism åter-
finns bland grupper med högre ålder, lägre 
utbildningsnivå, lägre tillit till institutioner 
och andra personer, högre grad av nega-
tiva attityder till invandrare, högre grad 
av sexism, personer födda utanför Sverige  

Exempel på förändringar över tid:

2005 instämde 48 % helt eller delvis i påståendet 
”Det skulle vara helt acceptabelt med en jude som 
statsminister i Sverige”, 2020 var motsvarande andel 
66 %.

2005 instämde 15 % helt eller delvis i påståendet 
”Judarna har för stort inflytande i världen idag”, 2020 
var motsvarande andel 11 %.

2005 instämde 19 % helt eller delvis i påståendet att 
”Judarna har stort inflytande över medierna”, 2020 
var motsvarande andel 13 %.

2005 instämde 26 % helt eller delvis i påståendet 
”Judarna har stort inflytande över världsekonomin”, 
2020 var motsvarande andel 21 %.

2005 instämde 17 % helt eller delvis i påståendet 
”Judarna tror att de är de enda som har lidit (i histo-
rien)”, 2020 var motsvarande andel 13 %.

2005 instämde 7 % helt eller delvis i påståendet 
”På grund av Israels politik tycker jag allt mer illa om 
judar”, 2020 var motsvarande andel 6 %.

2005 instämde 26 % helt eller delvis i påståendet 
”Israels politik präglas av en i Gamla Testamentet 
rotad hämndlystnad (’öga för öga, tand för tand’)”, 
2020 var motsvarande andel 23 %.
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och/eller Europa, personer med muslimsk 
religionstillhörighet, personer som inte 
har en judisk vän, samt personer som sym-
patiserar med Sverigedemokraterna (gäller 
dock ej Israelrelaterad antisemitism).

Sett till kön konstateras att traditionella 
och Förintelserelaterade antisemitiska 
föreställningar tenderar att ligga något 
högre bland män, medan motsvarande 
förhållande gäller för Israelrelaterade 
antisemitiska föreställningar bland kvin-
nor.

Däremot visar resultaten av undersök-
ningen att boenderegion inte har någon 
större betydelse för benägenheten att 
hysa antisemitiska attityder. Inga skillna-
der märks mellan personer födda i Sveri-
ge med en eller två utrikesfödda föräldrar 
jämfört med personer vars båda föräldrar 
är inrikes födda.

I rapporten lyfts Israel-Palestinakon-
flikten fram som en faktor som kan ge 
näring till och trigga antisemitism samt 
användas som förevändning för 
att artikulera antisemitism 
och instrumentalisera 
den politiskt.

Resultaten av 
de demografiska 
och socioekono-
miska faktorerna 
ligger enligt rap-
portförfattarna i 
linje med tidigare 
studier. Äldre ål-
derskategorier ten-
derar att uppvisa en 
högre grad av negativa 
attityder till minoriteter 
än yngre. Att antisemi-
tiska föreställningar och 

attityder är för-
hållandevis mer 
utbredda bland 
personer födda 
utanför Europa 
och med muslimsk 
religionstillhörighet 
kan enligt rapportför-
fattarna sannolikt delvis 
förklaras med antise-
mitismens utbredning, 
närvaro och politiska 
legitimitet i andra delar av världen, t.ex. 
i Mellanöstern. När det gäller den högre 
graden av antisemitiska föreställningar 
och attityder bland sympatisörer till Sve-
rigedemokraterna har andra studier visat 
att antisemitism men även negativa atti-
tyder mot andra grupper och minoriteter 
är jämförelsevis mer utbredda i opinioner 
som sympatiserar med högernationalis-
tiska partier.

VAD BEROR MINSKNINGEN PÅ, OCH 
HUR SKA DEN TOLKAS?

I rapporten betonas att 
det är svårt att fast-

ställa orsaken till 
minskningarna 
av antisemitiska 
attityder och 
föreställningar, 
och att det kan 
finnas flera olika 

faktorer. Bachner 
och Bevelander 

lyfter dock fram en 
ökad uppmärksam-

het på problem som rör 
antisemitism och rasism 
i samhällsdebatten som 

en möjlig för-
klaring till en 
ökad medveten-

het och kunskap. 
Kunskapshöjande 

insatser om anti-
semitism, rasism och 

Förintelsen och andra 
folkmord nämns också 
som något som kan ha 
haft en viss inverkan på 
utvecklingen.

I rapporten poängteras att undersök-
ningen endast visar hur antisemitiska 
attityder och föreställningar utvecklats i 
befolkningen, och att den inte räcker som 
underlag för att besvara frågan om huru-
vida antisemitismen i samhället ökat el-
ler minskat. Om man vill försöka besvara 
övergripande frågor av det slaget behövs 
fler jämförbara kvalitativa och kvantita-
tiva undersökningar som över tid belyser 
även andra aspekter av problemet, t.ex. 
hur hatbrott och incidenter utvecklats, 
hur propaganda sprids bl.a. på nätet, hur 
antisemitismen utvecklar sig i specifika 
politiska miljöer, osv.

I rapporten understryks, slutligen, 
också att antisemitismen i olika for-
mer och manifestationer kan röra sig i 
olika riktningar samtidigt. Exempel på 
det finns bl.a. i länder som Frankrike 
och Tyskland, där antisemitiska attity-
der och föreställningar försvagats över 
tid samtidigt som antalet rapporterade 
antisemitiska incidenter och hatbrott 
ökat, i vissa fall dramatiskt. Rapporten 
går att ladda ner från Forum för levande 
historias hemsida.

SKMA
Henrik Bachner, doktor i idéhistoria.
FOTO: NAFIH MAWLOD

Pieter Bevelander, professor i internatio
nell migration och etniska relationer. 
FOTO: HÅKAN RÖJDER
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I samband med Israel-Gazakriget i maj såg vi ännu en gång förstärkta 
antisemitiska strömningar nationellt och internationellt. Här nedan 
följer exempel på det omfattande hat och de många hot och attacker 
som drabbade judar i Sverige, Europa och globalt.

De israeliska flygattacker-
na mot Gaza och Hamas 
raketbeskjutning av Is-
rael i maj utlöste stark 
kritik mot den israeliska 

regeringen och Hamas. Som så ofta när 
den israelisk-palestinska konflikten 
eskalerar såg vi även denna gång hur 
en förstärkt antisemitisk underström i 
Sverige och andra länder kom upp till 
ytan. Denna strömning representerar 
något annat än den fullt legitima kri-
tik som riktas mot Israels politik, och 
ser vi till den svenska debatten färgas 
kritik mot Israels agerande i allmänhet 
inte av fördomar och fientlighet mot 
judar. Men de antisemitiska yttringar-
na är alltför vanliga, och de är skräm-
mande i sin öppna hämningslöshet och 
hätskhet.

ANTISEMITISKA SLAGORD OCH TRAKASSERIER
Från flera länder runtom i världen rap-
porterades om hets, hat och hot mot ju-
dar. I USA rapporterade den amerikansk-
judiska antirasistiska organisationen 
Anti-Defamation League att antalet anti-
semitiska attacker och incidenter ökade 
med 75 % under kriget. Enligt de brittiska 
judiska församlingarna säkerhetsorgani-
sation, Community Security Trust (CST), 
rapporterades ett rekordhögt antal antise-
mitiska attacker och incidenter i Storbri-
tannien under maj månad. 

Den 16 maj uppmärksammades t.ex. 
hur en bilkonvoj med palestinska flaggor 
åkte genom Londons gator och via hög-
talare skrek ut budskapet ”Fuck the Jews, 
rape their daughters” (ungefär ”Åt hel-
vete med judarna, våldta deras döttrar”). 
I Tyskland rapporterade medier bl.a. om 

synagogor som attackerats och propales-
tinska demonstrationer som innehöll 
antisemitisk hets. Exempelvis den 13 maj 
då polis stoppade ett demonstrationståg 
som var på väg mot synagogan i Gelsen-
kirchen, och slagord som ”Scheißjude” 
(ungefär ”Judejävel”) skanderades.

Dagen efter, den 14 maj, ägde en pro-
palestinsk demonstration rum i Österri-
kes huvudstad Wien, där demonstranter 
bland annat skanderade Khaybar-ramsan: 
”Khaybar, Khaybar, o judar, Muhammeds 
armé ska återvända”. Ramsan, som är 
vanlig i arabisk och islamistisk antise-
mitisk agitation och utgör en implicit 
uppmaning till våld mot judar, refere-
rar till berättelsen om hur Muhammeds 
styrkor besegrade judarna i Khaybar på 
den arabiska halvön på 600-talet. När en 
deltagare ropade ”Ni kan stoppa upp er 

Plakat med texten ”En förintelse rättfärdigar inte en annan” på en propalestinsk demonstration i Wien, Österrike.  
På samma demonstration skanderades bl.a. den antijudiska Khaybarramsan.

    Hätsk antisemitism i kölvattnet
    på Israel-Gazakriget
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Holocaust i arslet” möttes han av jubel.
Att antisemitiska budskap ibland fö-

rekommer i denna typ av sammanhang 
har sedan länge kunnat observeras även i 
Sverige, så också denna gång. Den 16 maj 
hölls en propalestinsk demonstration i 
Trollhättan arrangerad av Palestinska 
föreningen och Palestinska kulturfören-
ingen i staden. I en film som Palestinska 
kulturföreningen lade upp på sin Face-
booksida kunde man höra hur Khaybar-
ramsan förekom även där. Samma ramsa 
förekom i samband med en propalestinsk 
demonstration i Malmö, vilket framgick i 
ett reportage av Niklas Orrenius i Dagens 
Nyheter den 21 maj. 

I reportaget kunde man också läsa om 
en tolvårig judisk flicka som återkom-
mande trakasserats av klasskamrater, en 
av de många svensk-judiska ungdomar 

som känner en utsatthet och som fått ut-
stå antisemitiska hot och påhopp under 
perioder då konflikten i Mellanöstern 
blossat upp. Redan 12 maj rapporterade 
Sydsvenskan att en man som deltagit i 
en propalestinsk manifestation i Malmö 
enligt polisen var misstänkt för hets mot 
folkgrupp, efter att han uttalat ”hotelser 
och missaktning mot judar och juden-
domen”.

I ett nytt reportage av Niklas Orrenius 
den 27 maj berättades bl.a. om hur den 
judiska poeten Hanna Rajs Lara överöstes 
med glåpord när hon iförd kippa cyklade 
från en judisk begravningsplats i Stock-
holm. ”Det är som om antisemitismen 
blivit rumsren”, berättade en annan ung 
jude som intervjuades av Orrenius och 
som av rädsla för att bli utsatt inte ville 
uppge sitt namn i tidningen. Samma dag, 

den 27 maj, rapporterade medier om att 
en man som bar kippa blivit nedslagen på 
öppen gata i Göteborg av en grupp per-
soner som dessförinnan kallat honom 
”judejävel”. Företrädare för Judiska cen-
tralrådet och olika judiska församlingar 
har också vittnat om hur man mottagit 
ett ökat antal rapporter om trakasserier 
av judar, bland annat i skolmiljöer, i an-
slutning till församlingslokaler och på 
andra platser.

HAT, HOT OCH KONSPIRATIONSTEORIER ONLINE
Inte minst i sociala medier som Twitter 
och Facebook syntes en ökad spridning 
av hat, inklusive hot och uppmaningar till 
våld. Enligt pressrapporter förekom även 
grov antisemitisk hets i diskussionsgrup-
per på Clubhouse och andra populära ap-
par. Flera användare hade lagt sig till med 

    Hätsk antisemitism i kölvattnet
    på Israel-Gazakriget

Propalestinsk bilkonvoj i London. 
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en bild på Hitler som avatar. Budskap om 
att judar ska ”krossas” och ”sionister” ska 
”slaktas” varvades med påståenden om 
att judarna själva bär ansvaret för det hat 
som riktas mot dem. Urgamla antijudiska 
anklagelser om Kristusmord och girig-
het spreds vid sidan av vår tids vanligaste 
antisemitiska konspirationsteorier, t.ex. 
den om att den så kallade ”massinvand-
ringen” skulle vara en judisk komplott.

En återkommande konspirationsteori 
är den om judisk makt och inflytande 
över politik och media. Få konflikter har 
under så lång tid fått så mycket uppmärk-
samhet i svenska medier som Israel-Pa-
lestinakonflikten, och kritiken mot Israel 
är och har länge varit regelbunden och 
omfattande. Ändå är det en seglivad myt 
att man ”inte får” rikta kritik mot Israel 
och att all sådan ”stämplas som antise-
mitism”. I inlägg efter inlägg på olika nät-
plattformar kunde man under kriget läsa 
om hur judarna eller ”sionisterna” styr så-
väl svenska som utländska politiker och 
genom sin påstådda kontroll över me-
dier stryper debatten om vad som pågår 
i Mellanöstern.

En av de som spred sådana konspi-

rationsteorier med för antisemitismen 
vanliga kodord och hundvisslingar om 
judiskt inflytande över medier och annat 
var Aleksandra Avli, en svensk entrepre-
nör och medieprofil som tidigare bl.a. 
varit rådgivare åt Anna-Maria Corazza 
Bildt i EU-parlamentet. I ett inlägg på 
engelska på Instagram som gillades och 
spreds vidare av tusentals andra påstods 
(felaktigt) att Palestina ”har fler oljere-
server än alla andra platser”, och att det 
skulle vara anledningen till att ”sionister-
na” vill ha landet. Rothschild, den judiska 
bankfamilj som i antijudisk propaganda 
sedan århundraden använts som symbol 
för en påstådd judisk makt och global 
konspiration, förklarades vidare vara en 
av de ”sionistiska” aktörer som enligt Avli 
investerat i just olja – ”och det förklarar 
varför det du ser i media är så vinklat”, 
fastslogs det.

Under det senaste Israel-Gazakriget 
blev det återigen tydligt hur centrala 
nazianal ogier är i samtida antisemitiska 
diskurser. Israels handlingar beskrevs 
återkommande med begrepp hämtade 
ur den nazityska terminologin, och dess 
politik mot palestinierna påstods vara en 

upprepning av Förintelsen. Denna retorik, 
som relativiserar nazismen och folkmor-
det på Europas judar och demoniserar 
Israel, kombinerades ofta med aggressiva, 
kollektiviserande uttalanden om judar. Is-
raelerna och/eller judarna borde ha lärt 
av sitt eget historiska lidande, de drivs av 
hämndlystnad, de är nutidens nazister 
och gör nu samma sak mot palestinierna 
som nazisterna gjorde mot dem, hette det 
bland annat. Den moderata kommunal-
politikern Helena Trotzenfeldt skrev t.ex. 
den 16 maj på Facebook under hashtagen 
”Lebensraum” att det ”mest plågsamma” 
var att det ”till stor del” var ”ättlingar till 
förintelseöverlevare som behandlar sina 
medmänniskor så här”.

BAGATELLISERING OCH FÖRNEKANDE 
Det tål att upprepas: i den svenska debat-
ten färgas kritik mot Israels agerande i 
allmänhet inte av fördomar och fientlig-
het mot judar. Och de allra flesta som är 
kritiska mot Israels politik framför den 
kritiken utan att bagatellisera antisemi-
tismen eller hur den drabbar svenska 
judar. Samtidigt ser vi gång på gång hur 
det ibland, även bland en del debattörer 

SKÄRMAVBILDER FRÅN FACEBOOK OCH TWITTER

Den moderata kommunalpolitikern Helena Trotzenfeldt.
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som profilerar sig som antirasister, finns 
en uppenbar ovilja att erkänna antijudiskt 
hets, hat, hot och attacker som det sam-
hällsproblem det är. I stället gör man sitt 
bästa för att förringa eller skifta fokus från 
frågan.

Jan Guillou, som har en lång historia 
av att förneka och bagatellisera antisemi-
tism, insinuerade till exempel i Aftonbla-
det den 23 maj att hatet och attackerna 
mot judar var ett påhittat problem, och 
att uppmärksamhet och kritik mot jude-
hat skulle förstås som ”den obligatoriska 
kampanjen mot antisemitism när Israel 
drar i krig”, denna gång anförd av liberala 
ledarsidor.

Ett annat exempel är från 
den 18 maj när den socialde-
mokratiska politikern Maria 
Hind Alias i ett inlägg på 
Facebook berättade om och 
fördömde grovt judehat på 
appen Clubhouse, och kri-
tiserade vad hon uppfattade 
som en tystnad från politiker 
och medier när det gäller den 
uppblossade antisemitismen. 
En av dem som kommente-

rade Alias inlägg var Jeannette Escanilla, 
vänsterpartistisk politiker i Uppsala och 
ordförande i Ship to Gaza Sverige. Es-
canilla, som även är kommunikatör vid 
Centrum för mångvetenskaplig forskning 
om rasism (CEMFOR) vid Uppsala uni-
versitet, delade inte upprördheten över 
grov rasism mot judar. I stället svarade 
hon på Alias inlägg endast med orden 
”Läs vad problemet egentligen handlar 
om” och en länk till en text hon skrivit 
med rubriken ”Varför är Sverige så tyst 
om Israels brott i Gaza?”.

I Facebookgruppen Postkolonialt 
Perspektiv kommenterade många en 
debattartikel av företrädare för Judiska 

ungdomsförbundet, som frågade varför 
antirasister var så tysta om antisemitis-
men, just på det avfärdande, bagatellise-
rande och förnekande sätt som artikeln 
vände sig mot.

HATET MÅSTE STÄVJAS
Antisemitism förekommer i många olika 
sammanhang, och debatten om Israel och 
Palestina är långt ifrån det enda. Men 
ännu en gång har vi alltså sett hur enkelt 
och oroväckande snabbt den israelisk-pa-
lestinska konflikten utlöser häftiga antise-
mitiska reaktioner eller tas som förevänd-
ning för att ventilera fördomar, förakt och 
hat mot judar. Samt hur vissa röster gör 
sitt bästa för att förneka eller trivialisera 
problemet. Det är av yttersta vikt att det 
hat som drabbar judar i Sverige och på 
andra håll fördöms av politiker och andra 
opinionsbildare, att IT-företagen tar sitt 
ansvar för att stävja hatet som sprids via 
deras plattformar och appar, och att de 
rättsvårdande myndigheterna i de fall där 
det är möjligt lagför uttryck för hets mot 
folkgrupp eller olaga hot.

SKMA

Reportage i Dagens Nyheter 21 maj. 
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Det är nu mer än 10 år sedan som Sverigedemo-
kraternas partiledare Jimmie Åkesson skrev en 
debattartikel i Aftonbladet med rubriken ”Mus-
limerna är vårt största hot”. I artikeln hävdade 
Åkesson bland annat att muslimska invandrare 

generellt inte vill anpassa sig till Sverige och andra västerländska 
länder, och utmålade en ökad muslimsk befolkning i Sverige – 
”massinvandring från muslimska länder” och ”de relativt höga 
födelsetalen inom den muslimska befolkningsgruppen” – som 
”vårt största utländska hot sedan andra världskriget”.

Trots att Åkesson i sin text på ett tydligt sätt riktade udden 
mot muslimer som 
grupp har han i efter-
hand försökt parera 
kritik genom att få det 
till att Aftonbladets 
rubriksättning var fel-
aktig och ”tillspetsad”. 
”Förklaringarna” till 
vad Åkesson ”egentli-
gen” skrev och menade 
känner vi igen vid det 
här laget, de upprepas 
nästintill dagligen av 
företrädare för Sve-
rigedemokraterna – 
från lokala gräsrötter 
till partitoppen – som 
påkommits med att 
sprida antimuslimska 
budskap: de ägnar sig 
endast åt ”legitim re-
ligionskritik”, är ”emot 
islamismen”, osv.

Den 9 mars 2021 var 
det dags igen. Islam är 
”en avskyvärd ideo-
logi och religion”, me-
nade Sverigedemokraternas partisekreterare Richard Joms-
hof i SVT:s debattprogram Sverige möts. Jomshofs uttalande 
tweetades uppskattande och snabbt vidare av partikamrater 
som Björn Söder, och spreds dessutom via Sverigedemokra-
ternas officiella Twitterkonto.

ATT JOMSHOF TALADE om islam som en ”ideologi” är ingen slump – 
i Sverigedemokraternas värld är islam inte en religion som andra, 
som kan tolkas på olika sätt och som har olika inriktningar och 
förgreningar. I stället reducerar man en troslära med knappt 2 mil-

jarder anhängare världen över till dess mest radikala former, och 
gör sitt bästa för att direkt eller indirekt utmåla alla muslimer som 
hotfulla extremister. Och på Jomshofs Facebooksida dagen efter 
framträdandet i SVT lät det följaktligen som det brukar: Jomshof 
hade såklart ”vantolkats” av sina kritiker, med sina svepande ut-
talanden om islam hade han endast velat kritisera ”islamismen”.

JOMSHOF, SOM TIDIGARE bland annat försäkrat att han (i nuläget) 
inte ser svenska judar som samma ”problem” som svenska musli-
mer eftersom den judiska gruppen är så liten (intervju i Expres-
sen, 8 april 2015), fick omfattande kritik för sitt uttalande om 

islam. Bland andra från 
Centerledaren Annie 
Lööf, justitieministern 
Morgan Johansson (S) 
och Moderaternas par-
tiledare Ulf Kristersson. 
I en intervju med SVT 
den 10 mars fördömde 
den sistnämnde Joms-
hofs uttalande som 
”helt enkelt avskyvärt”.

De starka reaktioner 
som kom från bland an-
dra Ulf Kristersson var 
välkomna och viktiga. 
Samtidigt är det på sin 
plats att påminna om 
att Kristersson och 
andra med honom som 
på senare tid menat att 
Sverigedemokraterna 
”förändrats” till det 
bättre har fel. Joms-
hof uttalande är inte 
ett undantag eller ett 
exempel på ”olyckligt 
språkbruk” – så här 

låter det regelbundet från företrädare för partiet. Om något har 
retoriken radikaliserats på senare tid i takt med att partiet delvis 
släppts in i den politiska värmen. De ständiga och alltmer oblygt 
rasistiska utfallen speglar den oförändrade kärnan i det sverigede-
mokratiska projektet. Sverigedemokraternas politik representerar 
ett hot mot såväl den liberala demokratin som vårt lands minori-
teter – i synnerhet, men inte endast, svenska muslimer.

SKMA
Texten är en uppdaterad version av ett inlägg på SKMA:s blogg 12/3 2021.

FOTO: SKÄRMAVBILD FRÅN SVT.SE

Jomshofs uttalande om islam  
är inte ”olyckligt språkbruk”
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Den 12 mars kommenterade 
SKMA Sverigedemokrater-
nas partisekreterare Rikard 
Jomshofs uttalande i SVT:s 
debattprogram Sverige 

möts att islam är ”en avskyvärd ideologi 
och religion” (se föregående sida). Joms-
hof fick välkommen kritik från bland an-
dra Moderaternas partiledare Ulf Kris-
tersson. SKMA påminde om att Jomshofs 
uttalande, som uppskattande och snabbt 
tweetades vidare av partikamrater som 
Björn Söder och Sverigedemokrater-
nas officiella Twitterkonto, inte var ett 
undantag eller ett exempel på ”olyckligt 
språkbruk”, utan att det speglar den oför-
ändrade kärnan i Sverigedemokra-
ternas politik

SKMA påminde också om att 
Kristersson och andra som på se-
nare tid menat att Sverigedemokra-
terna har ”förändrats” till det bättre 
har fel, om något har partiets reto-
rik radikaliserats och öppenhet mot 
s.k. alternativa och extrema medier 
växt i takt med att andra partier i 
riksdagen öppnat dörren för fram-
tida samarbeten.

En politiker som återkommande, 
och med rätta, varnat för riskerna 
med att släppa in ett parti som 
Sverige demokraterna i den politiska 
värmen är försvarsminister Peter 
Hult qvist (S). Den 12 mars skrev Hultqvist 
en debattartikel i Göteborgs-Posten där han 
kritiserade Moderaternas och Kristdemo-
kraternas närmanden till Sverigedemokra-
terna med hänvisning till att partiets poli-
tik bygger på att ”göra skillnad på svenska 
medborgare beroende på bakgrund, att 
splittra och ställa olika befolkningsgrup-
per emot varandra”.

SÅ LÅNGT ETT riktigt och viktigt påpekande, 
men tyvärr gjorde sig Hultqvist också skyl-
dig till en felaktig generalisering. Han skrev 
att det idag ”i första hand [är] muslimerna 
som är de högerextremas främsta måltav-

la. På 1930- och 40-talen var det judarna. 
Måltavlan skiftar beroende på tidsandan.”

Det är en missuppfattning att antisemi-
tismen inom högernationalismen och ex-
tremhögern (eller i samhället i stort) skul-
le ha ”ersatts” av islamofobin eller andra 
former av rasism. Sverigedemokraterna 
har förvisso människor med utomeuro-
peisk bakgrund i allmänhet och muslimer 
i synnerhet som primär måltavla. Samti-
digt har antisemitismen alltid varit närva-
rande i och kring Sverigedemokraterna, 
och som SKMA många gånger belyst är 
den ett större problem i den sverigede-
mokratiska miljön idag än vad många är 
medvetna om.

I de nazistiska och högerextrema grupper 
och rörelser som den sverigedemokratiska 
miljön har fortsatta kopplingar till sprids 
propaganda mot olika minoriteter och 
grupper, som muslimer, homosexuella och 
romer. Men det är uppenbart att det fort-
farande är judarna som är ”huvudfienden”. 
En sökning på ordet ”judar” på nazistiska 
Nordiska motståndsrörelsens sajt Nord-
front resulterar till exempel i skrivande 
stund i fler träffar än orden ”muslimer”, 
”romer” och ”homosexuella” tillsammans.

Forskning på området pekar gång efter 
annan på hur fördomar och hat mot judar 
och myter om deras påstådda makt och in-

flytande utgör det ideologiska fundamen-
tet för stora delar av den högerextrema 
miljön. I Statens medieråds rapport Vålds-
bejakande och antidemokratiska budskap 
på internet (2013) konstateras, exempelvis, 
att den svenska extremhögern är starkt ra-
sistisk i ordets grundläggande mening och 
att icke nordiska invandrare är mycket illa 
sedda, men att judarna ”i allmänhet är den 
mest avskydda gruppen”.

I UNDERSÖKNINGEN GES även exempel på hur 
olika former av rasism inte ”ersatt” varan-
dra utan tvärtom ofta existerar parallellt, 
och inte sällan underblåser varandra: ”Den 
rasideologiska miljön anser…att invand-

ringen av muslimer till västvärlden 
bara är ett symptom på judarnas 
världsmakt. I en antisemitisk dis-
kurs om judiskt världsherravälde är 
muslimerna brickor i judarnas plan 
att utrota de västerländska vita sam-
hällena.” Rapporten belyser även hur 
antisemitiska teman propageras på 
sajter som drivs av svenska extrema 
islamister, grupper som i vissa avse-
enden delar världsbild med extrem-
högern: ”Såväl bland högerextrema 
som hos jihadisterna återfinns tan-
ken att världens utveckling i hemlig-
het styrs av en judisk konspiration 
med världsherravälde som mål”, 
fastslår man.

Att försvarsminister Peter Hultqvist och 
många med honom fördömer högerextre-
mismens islamofobi och varnar för samar-
beten med Sverigedemokraterna är viktigt 
och välkommet, men analysen måste bred-
das och fördjupas. Rasismen i samhället är 
inget nollsummespel mellan olika former 
av rasism, och föreställningen att antise-
mitismen numera skulle höra till gårdagen 
och/eller har ”ersatts” av fördomar och hat 
mot andra grupper är felaktig.

SKMA
Texten är en uppdaterad version av 

ett inlägg på SKMA:s blogg 19/3 2021.

Rasismen är inget  
nollsummespel
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Hösten 2019 deltog jag 
tillsammans med femtio 
elever och lärare från 
sex skolor i västra Värm-
land i utbildningen om 

Förintelsen, antisemitism och rasism, 
där även en studieresa till Polen ingick. 
Denna utbildning och de efterföljande 
fortbildningarna som SKMA arrangerat 
har påverkat mig oerhört mycket och 
min undervisning är helt förändrad från 
”gamla traditioner”. Tidigare har under-
visningen mest bestått av nazisternas 
dokumentation, fakta, siffror, filmer 
och läroböcker. Nu använder jag ögon-
vittnesskildringar för att visa livet före 
Förintelsen, liksom vad som hände un-
der och efter kriget, utifrån ett judiskt 
perspektiv. Jag kopplar vittnesmålen till 
fakta och historisk kontext. Urvalet vad 
gäller filmer och bilder har också för-
ändrats. Jag funderar mera kring varför 
jag visar just en specifik film eller bild 
och vad vill jag förmedla med dem. 

Som lärare känner jag mig mycket 
tryggare i min undervisning då jag har 
betydligt djupare kunskaper nu och kan 
av den anledningen göra bättre kopp-
lingar till det samhälle vi lever i med 
antisemitism, rasism, främlingsfientlig-
het och den politiska utvecklingen med 
ökad högerpopulism.

Vilka fortbildningar har varit särskilt 
värdefulla för dig och varför?

Alla har varit värdefulla och det är svårt 
att välja ut ett särskilt seminarium, men 
om jag delar in dem i teoretiska och prak-
tiska så har de fyllt olika syften. Med teo-
retiska menar jag de som jag måste ta in, 
smälta, fundera kring och lägga till mina 
tidigare kunskaper. Det har blivit många 
nya och fördjupade kunskaper och per-
spektiv för min del.

Hågkomstprojektets föreläsningar för 
eleverna och guidningen i Polen var 
mycket intressanta för att se hur SKMA:s 
föreläsare undervisar om Förintelsen och 
antisemitism. Jag fick ta del av informa-
tion jag inte visste om sen tidigare, som 
jag nu har lagt till i min undervisning. 
Jag tänker till exempel på besöket i den 
lilla staden Rabka – där tomheten blev 
så otroligt påtaglig. Den judiska begrav-
ningsplatsen utan gravstenar. Dem hade 
nazisterna använt till byggmaterial. Den 
tomma platsen där synagogan hade stått. 
Det enda som fanns kvar där var trappan 
upp till platsen – men den leder ingen-
stans. Tidigare har jag förknippat begrep-
pet Förintelsen med att människorna 
skulle förintas. Jag har inte direkt tänkt 
på och kopplat det till att minnet av dem 
också skulle raderas ut.

Lärarfortbildningen i Stockholm inne höll 
bland annat en föreläsning av Joanna Ru-
bin Dranger om bilder genom historien 
med fokus på den visuella kommunikatio-
nen. Rubin Dranger är affilierad professor 
i illustration knuten till Konstfack, serie-
tecknare och bilderboksskapare. Denna 
föreläsning satte stor prägel på mig. Uti-
från den tittar jag numera på bilder på ett 
helt annat sätt. Bland annat visade Rubin 
Dranger hur Hitler och nazisterna inte var 
först med visuell kommunikation för att 

”VI BÖR LYFTA FRAM DE JUDISKA PERSPEKTIVEN MER”
För ett drygt år sedan sköts alla SKMA:s utbildningar i det regeringsstödda 
Hågkomstprojektet om Förintelsen, antisemitism och rasism upp på grund av 
pandemin. SKMA inledde då ett samarbete med Yad Vashem, forsknings- och 
utbildningsinstitutet i Jerusalem, kring digitala seminarier. Detta öppnade 
en ny möjlighet till fortbildning för lärare knutna till SKMA. Sedan dess har 
ett flertal uppskattade webbinarier erbjudits via det digitala verktyget Zoom.  
En av de flitigaste deltagarna, Camilla Tjärnestig, SO-lärare på Centralskolan i 
Arvika, reflekterar i intervjun nedan över vad Hågkomstutbildningen och web-
binarierna tillfört hennes undervisning.

SKMA utbildar
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Camilla Tjärnestig.

Rester av trappan till synagogan i Rabka.
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”VI BÖR LYFTA FRAM DE JUDISKA PERSPEKTIVEN MER”

peka ut judar. Tidigare hade man använt 
till exempel gula ringar eller spetsiga hat-
tar för att utmärka judar. Materialet Bil-
ders makt som Rubin Dranger hänvisade 
till har jag använt mycket efter föreläs-
ningen.

En annan intressant föreläsning och 
workshop under lärarfortbildningen var 
”Förintelsen i Europa – Bilder av För-
intelsen” med idéhistorikern Stéphane 
Bruchfeld. Vi fick arbeta praktiskt med 
tjugo bilder och analysera vad vi såg på 
bilderna. Därefter skulle vi välja ut tre 
bilder som representerar Förintelsen och 
motivera varför vi valde dessa bilder. Det 
var ett praktiskt arbetssätt som var myck-
et bra. Något vi kunde ta med oss till vår 
egen undervisning. Jag har aldrig tidigare 
sett på bilder på detta sätt och blev oer-
hört berörd särskilt av bilden med siluet-

ter av franska barn som mördades under 
Förintelsen.

Första webbinariet med Yad Vashem 
där judiska perspektiv på Förintelsen 
diskuterades är nog den föreläsning som 
har förändrat min undervisning mest. 
Vem skriver historien? Vem förmedlar 
budskapet? Offret eller förövaren? Om 
inte judarna skrivit om sina upplevelser 
så skulle nazisterna, mördarna, skriva his-
torien utifrån sitt perspektiv. Vi bör lyfta 
fram de judiska perspektiven mer, såsom 
görs i SKMA:s utbildningsmaterial Eter-
nal Echoes där ögonvittnen berättar om 
tiden före, under och efter Förintelsen. Jag 
kan se att eleverna blir starkt berörda av 
de ögonvittnesskildringar jag har tagit in 
i undervisningen.

Webbinariet innehöll även dokumentä-
ren Return to life som var mycket intres-

sant. Det handlade om vägen tillbaka till 
ett ”normalt” liv efter att lägren befriats. 
Vart skulle de som överlevt ta vägen? Fa-
miljemedlemmar hade mördats, hus och 
lägenheter tagits över av andra. Det fanns 
inget att återvända till. De blev befriade 
men inte fria. Det var så starkt att höra 
överlevande berätta om kampen tillbaka 
till ett ”bra” liv.

Utifrån läromedel jag har stött på ge-
nom åren så har judarna framstått som 
passiva offer i Förintelsen, men efter 
utbildningen och seminariet med Yad 
Vashem om motstånd har det blivit 
ytterst tydligt att man inte var passiv. 
Vi behöver verkligen framhålla att det 
trots de ytterst små förutsättningar som 
fanns, gjordes ett både väpnat och ci-
vilt motstånd på många olika sätt. Även 
detta seminarium gjorde stort intryck 

Monument på Père Lachaise begravningsplats, Paris, över judiska barn som deporterades 1942–1944.
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på mig och jag skulle vilja höra mer om 
det motstånd judiska grupper och en-
skilda individer gjorde.

Som exempel på praktiska semina-
rier där jag fick konkreta förslag till 
undervisningen kan jag nämna semi-
nariet om deportationer och hur man 
kan jämföra två autentiska dokument. 
En rapport författad av polismannen 
Paul Salitter, ansvarig för en deporta-
tion av judar från Düsseldorf till Riga i 
december 1942, och ett vittnesmål av en 
judisk kvinna, Hilde Scherman, som de-
porterades tillsammans med sin make 
och hans familj. Båda beskriver depor-
tationen, Paul Salitter i en rapport till 
sina överordnade och Hilde Sherman i 
ett vittnesmål. Med dokumenten som 
underlag kan man diskutera vilka beslut 
som togs, vilka val som gjordes och vad 
som hade hänt om Salitter hade vägrat 
genomföra deportationen. Sådana do-
kument kan man använda direkt i un-
dervisningen.

Vilka utmaningar och möjligheter ser 
du med digitala fortbildningar jäm-
fört med fysiska seminarier?

Fysiska seminarier är alltid trevliga med 
fika och småprat för att utbyta erfaren-
heter med andra som deltar, men jag är 
mycket imponerad av de digitala föreläs-
ningar och seminarier jag har deltagit i. 
Jag kan sitta var som helst och koppla 
upp mig mot Yad Vashem i Israel. Tekni-
ken har fungerat felfritt, ljudet har varit 
bra och föreläsarna har varit mycket väl 
strukturerade och lätta att lyssna till. Vi 
har till och med suttit i grupper och dis-
kuterat olika frågor. Hade inte fortbild-
ningarna varit digitala så hade många, 
bland annat jag som sitter i västra Värm-
land, inte kunnat delta på samma sätt. 
Kostnader för resa och boende hade satt 
stopp för det. Nu har vi haft möjlighet 
att delta i en rad viktiga utbildningar. 
Jag har aldrig, under ett år, deltagit i så 
många utbildningar som i år, så jag hop-

pas att de digitala föreläsningarna är här 
för att stanna. Det ger oss lärare stora 
möjligheter till fortbildning, vilket alltid 
är välkommet, och gör att fler kan delta 
i utbildningarna.

Finns det något inom detta ämnes-
område som du som lärare önskar att 
du kunde få mer fördjupning inom i 
framtida seminarier?

Utöver all kunskap SKMA förmedlat 
skulle det vara intressant att höra mer 
om och få fler tips och idéer om hur 
man undervisar kring barn som över-
levde Förintelsen. Hur gick det för dem 
och hur har de hanterat sina liv utifrån 
de traumatiska upplevelser de varit med 
om? Jag har läst boken Barn under För-
intelsen – då och nu, av Suzanne Kaplan. 
Vårt nästa lokala projekt kommer att rik-
tas till yngre åldrar (9–12 år) och vi vill 
fördjupa vår kunskap om de överlevande 
som var i den åldern. Barnteckningarna 
i en av utställningarna i Auschwitz-mu-
seet berörde oss alla djupt. På skolan har 
vi lyssnat till överlevande som var barn 
under kriget. Bland annat har Tobias 
Rawet berätatat om sin tid som femår-
ing i Lodz getto. Jag tror att eleverna har 
lättare att knyta an till vad som hände 
barn i deras egen ålder. 

Det skulle också vara oerhört intres-
sant att höra mer om unika särdrag i oli-
ka getton och läger, liksom om hur judis-
ka läkare och sjuksköterskor resonerade 
när de tvingades arbeta på ”sjukhusen” i 
lägren och om deras insatser för att räd-
da liv. Eftersom jag undervisar i svenska 
på högstadiet, vore det även värdefullt 
och intressant med fler tips på skönlitte-
ratur och memoarer om Förintelsen som 
lämpar sig för ungdomar i den åldern.

En riktig ögonöppnare var de föreläs-
ningar kring sociala medier som eleverna 
fick ta del av under Hågkomstprojektet. 
Det handlade om olika internetsidor, 

SKMA utbildar

”SKMA:s utbildning har förändrat min undervisning och mitt sätt att tänka”

Webbinarium: 80 år sedan Operation Barbarossa.
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inlägg och delningar, algoritmer och 
hopklippta filmer med ”dolda” budskap.  
I min undervisning har jag aldrig tidigare 
nämnt filterbubblor så ofta som efter 
dessa föreläsningar. På mina privata so-
ciala medier har jag inte sett antisemi-
tiska memes eller propagandabilder och 
heller inte riktigt förstått var jag kan hitta 
exempel för att uppmärksamma elev-
erna på dem. Jag tror varken elever eller 
vuxna alla gånger förstår vad de ser, hör 
och delar vidare. Hur kan vi möta denna 
explosion av budskapsspridning? Säkert 
behöver fler än jag stöd och verktyg att 
använda i undervisningen.  

Vad tror du är nyckeln till en fram-
gångsrik undervisning om antisemi-
tism?

 
Åh, jag tror det är en hel nyckelknippa 
vars huvudnyckel är lärarens kunskaper 
om antisemitism både i ett historiskt och 
nutida perspektiv. Det är viktigt att lära-
ren kan göra kopplingar till vad som sker 
här och nu – vår egen tid och samhällsut-
veckling. Kunskaperna och undervisning-
en är inget vaccin, men kan bli ett motgift 
mot de antidemokratiska tendenser vi ser 
idag och kan leda till att många fler öpp-
nar ögonen. Genom kunskaper får man 
trygghet som gör att man vågar bemöta 
främlingsfientliga åsikter, antisemitism 
och rasism. Man vågar även diskutera de 
svåra frågorna i klassrummet där man 
kan arbeta med myter, ord och åsikter 
och bemöta eleverna med fakta, frågor 
och empatisk nyfikenhet. 

Jag tror att det är viktigt att eleverna 
förstår och vet vilka konsekvenser deras 
kommentarer får både för människor i 
deras omgivning och för dem själva. Det 
är viktigt att unga lär sig att tänka på sin 
egen roll som samhällsmedborgare. Folk-
mordet på judarna började inte med kulor 
och läger utan med fördomar, myter och 
konspirationsteorier. Förintelsen visar vad 

ord och propaganda kan leda till. 
Arbetet mot antisemitism, rasism, 

främlingsfientlighet och antidemokra-
tiska synsätt måste genomsyra skolans 
vardag, det får inte bli en temadag eller en 
”brandsläckare”. För att nå dit behöver alla 
som jobbar inom skolan tillgång till mer 
kunskap och fler metoder för att känna 
sig trygga i ämnet och för att kunna väcka 
ett genuint engagemang hos eleverna. Det 
finns ett gott stöd och flera verktyg för 
att långsiktigt arbeta mot antisemitism 
och rasism i skolan. Jag 
har till exempel använt 
mig av SKMA:s mate-
rial Antisemitism – då 
och nu och Eternal 
Echoes, böcker och ar-
tiklar kring bemötande 
av antidemokratiska 
krafter av bland andra 
Christer Mattsson, 
grundare av Tolerans-
projektet, och material 
från Forum för levande 

historia.
Förutom detta skulle det vara bra 

med konkreta tips och idéer om hur 
andra skolor, som uppnått goda resul-
tat, arbetar mot antisemitism, rasism 
och främlingsfientlighet och för att 
värdegrund och demokratiska normer 
genomsyrar hela skolan. Jag har delta-
git i ett flertal seminarier som SKMA 
arrangerat där frågan om ”hur man un-
dervisar i ämnet” har diskuterats. Dessa 
seminarier har varit mycket värdefulla 

Eternal Echoes är ett webbaserat utbildningsmaterial om Förintelsen som innehåller filmade vittnesmål, 
artiklar och övningar: www.eternalechoes.org/se
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ANTISEMITISM – DÅ OCH NU
Antisemitism – då och nu är ett kostnadsfritt digitalt informations- och undervisningsmaterial som ger elever, lärare 
och andra intresserade grundläggande kunskaper om antisemitism både historiskt och idag. 
Materialet har tagits fram av Svenska kommittén mot antisemitism (SKMA) och Forum för levande historia. 
Du hittar det på antisemitismdaochnu.se och lattlast.antisemitismdaochnu.se

för mig. Stöd och verktyg 
behövs fortfarande. För 
min del gäller det fram-
för allt hur man kopplar 
ihop dåtid och nutid. 
Under till exempel Håg-
komstutbildningen före-
läste SKMA:s pedagog 
Niclas Blom och idéhis-
toriken Henrik Bachner 
vid olika tillfällen om hur 
antisemitiska fördomar 
kan uttryckas på nätet 
och i sociala medier, en 
miljö där många ungdo-
mar spenderar en stor del 
av sin tid och därför ofta 
kommer i kontakt med 
dessa fördomar. Det är dessutom ett 
område där lärare, vårdnadshavare och 
andra vuxna ofta inte har insyn. 

Till sist måste jag framhålla att före-
läsningarna och seminarierna om anti-

semitismens och rasismens uttryck idag 
har stärkt och ökat mina kunskaper om 
dagens situation. Jag kan med mod be-
möta och påverka både vuxna och elever 
på ett helt annat sätt, genom kunskap 

och utan att vara i någon 
typ av affekt. Utbildning-
arna har varit ovärderliga. 
Jag känner mig inte som 
samma person som före 
Hågkomstutbildningen. 
Den har förändrat min 
undervisning och mitt sätt 
att tänka. Utbildningen 
har vidgat mitt perspek-
tiv, satt bestående spår i 
mig och genomsyrar min 
vardag. De nya insikterna 
har verkligen öppnat mina 
ögon för hur komplext det 
är att undervisa om Förin-
telsen, antisemitism och 
rasism och vikten av att 

skapa utrymme och förutsättningar för 
att lyfta denna komplexitet i undervis-
ningen.  

 
Intervjuare: Lena Jersenius

Lena Jersenius, projektledare för Hågkomstprojektet, inleder lärarfortbildningen i Stockholm.

SKMA utbildar
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HÅGKOMSTPROJEKTET
Pandemin har gjort att utbildningar 
för högstadieelever och lärare i det 
regeringsstödda utbildningsprojektet 
om Förintelsen, antisemitism och ra-
sism, som inkluderar studieresor till 
Förintelsens platser i Polen, har skju-
tits upp. En del skolor har dock med 
SKMA:s hjälp börjat förbereda sina 
elever, till exempel genom att jobba 
med vittnesmål i utbildningsmateria-
let Eternal Echoes. 

Samtidigt har SKMA i samarbete 
med Yad Vashem i Israel erbjudit lä-
rare i projektet att delta i digitala fort-
bildningar. T.ex. ett tvådagarssemina-
rium den 14–15 JUNI som fokuserade 
på barn under Förintelsen och hur de 
överlevande som var barn under För-
intelsen försökt gestalta det de varit 
med om bl.a. i text och målningar.

Förhoppningen är att de återstående 
utbildningarna och studieresorna inom 
projektet ska kunna genomföras under 
hösten 2021.

UTBILDNINGAR
10 JUNI
Niclas Blom och Mathan Shastin Ravid 
ledde en digital utbildningsdag för lärare 
på integrationscentrum i Göteborg, Gö-
teborgs stads utbildningar för nyanlän-
da. Fokus under utbildningsdagen var 
hur man lyfter frågan om antisemitism 
i undervisning och hur man som lärare 
kan få stöd genom SKMA:s och Forum 
för levande historias utbildningsmate-
rial Antisemitism – då och nu.

2 SEPTEMBER
SKMA genomför ett digitalt lärarse-
minarium om antisemitism tillsam-

mans med Forum för levande historia, 
med fokus på antisemitism i debatten 
om Israel-Palestinakonflikten. Under 
seminariet presenteras SKMA:s och 
Forum för levande historias utbild-
ningsmaterial Antisemitism – då och 
nu. Föreläsare och samtalsdeltagare 
är idéhistorikern Henrik Bachner, 
Niclas Blom och Mathan Shastin Ra-
vid från SKMA samt journalisten So-
mar Al Naher.

24–26 SEPTEMBER
Sedan 2017 har SKMA utbildat ung-
domar som ingår i nätverket Unga mot 
antisemitism och främlingsfientlighet 
(tidigare Unga muslimer mot antisemi-
tism) i Malmö. Den 24–26 september 
planeras ytterligare en utbildningshelg 
om antisemitism för en ny grupp med-
lemmar i nätverket.

Kalendarium

Auschwitz, symbolen för nazisternas dödsmaskineri, befriades den 27
januari 1945. Men det slutade inte där. Förintelsen gick i arv och
sipprade in i blodomloppet hos de överlevandes barn. 

Förintelsens barn av Margit Silberstein är en bok om det tunga arvet,
om känslan av att finnas till istället för alla de som slutade sina liv i
gaskamrarna. I barnen skulle en förlorad värld återuppstå, så kändes det.
Vem kan leva upp till det? 

Men det är också en berättelse om två människospillror, Margits mor
och far, som möts igen efter kriget, i Norrköping, en stad de tidigare 
inte visste fanns. Om deras strävan att i skuggan av de döda bygga ett 
nytt liv i det svenska folkhemmet. Den handlar även om identitet. Till
dem som tvivlar: Det går alldeles utmärkt att vara både jude och svensk!

Förintelsens barn, utgiven av Albert Bonniers förlag, finns att köpa
hos Adlibris, Bokus, Akademibokhandeln m fl bokhandlar. 

Den finns som ljudbok hos Storytel, Bookbeat och Nextory.
Kan även läsas som E-bok.   

 Margit Silberstein. Foto: Stefan Tell
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Välkommen till IPU

www.ipu1973.se

Vem är du?

Kanske Sveriges mest utvecklade 
beteende- och motivationsanalys

som finns i 90 länder
och på 40 språk.

Ett verktyg för HR-personer
och konsulter.

Beställ kostnadsfritt en Demorapport.

®

Tel. 08 -34 18 40

Talent Insights

+

=

A D V O K A T 
S U S A N N E  U R W I T Z

Willy  
Silberstein AB 

erbjuder
• 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.

Så här sade f d 
näringsministern om  
Willy Silberstein som 

moderator: 
 

”Willy Silberstein kan få en debatt att 
lyfta. Han ställer vassa frågor, håller 

högt tempo och ger sig inte förrän han 
fått svar. Det gör en debatt informativ 

och underhållande.”  
Björn Rosengren, f d näringsminister

Willy Silberstein  
070 606 26 00

willy@silbersteinab.se
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Vill du ha någon som tillvaratar 
våra judiska intressen imorgon? 

Bli då medlem i en 
Judisk församling idag!

De judiska församlingarna har som uppgift att möjliggöra ett 
judiskt liv idag – och för våra barn och barnbarn imorgon. 

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!

Judiska Församlingen
Göteborg

www.judiskaforsamlingen.se
www.jfst.se

www.jfm.se

Vill du ha någon som tillvaratar 
våra judiska intressen imorgon? 

Bli då medlem i en 
Judisk församling idag!

De judiska församlingarna har som uppgift att möjliggöra ett 
judiskt liv idag – och för våra barn och barnbarn imorgon. 

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!

Judiska Församlingen
Göteborg

www.judiskaforsamlingen.se
www.jfst.se

www.jfm.se

De judiska församlingarna är förenade i Judiska Centralrådet i Sverige

www.judiskacentralradet.se

Judiska Församlingen
Nordvästra Skåne

Helsingborg
info@jfns.se

Vid köp av resväska med hänvisning
till denna annons lämnas bidrag till SKMA

Mycket välkommen till butiken på Atlasgatan 4, 
ring 070-7315885 och avtala tid före besök. 
Hälsningar Peter Loeser

Box 27027, 102 51 Stockholm * 070-7315885  
palos@mhmail.se  

OTROLIGT LÄTTA RESVÄSKOR
TILL GROSSISTPRISER
ÄVEN  PRESENTREKLAM

INBOX CAPITAL

HAMNGATAN 11
111 47 STOCKHOLM

Jamfa AB
B O R Å S

Funderar du på att upprätta ett testamente?
Vill du bestämma över dina kvarlåtenskaper och tycker att Svenska 
kommittén mot antisemitism (SKMA) gör ett viktigt arbete? Då kanske 
ett testamente är en bra idé för att stödja vårt arbete med att bekämpa 
antisemitism och andra former av rasism.

SKMA jobbar sedan 1983 långsiktigt med skolor, lärare, politiker, 
opinionsbildare och andra för att motverka antisemitism var den än 
uppkommer i vårt samhälle. Vi erhåller inget statligt eller kommunalt 
stöd, utom för enstaka utbildningssatsningar. Verksamheten finansieras 
huvudsakligen av privata bidrag.

Att skriva ett testamente är ett bra och enkelt sätt att berätta hur man 
vill att ens tillgångar ska användas när man inte själv kan bestämma 
längre. Vi hjälper dig gärna med ett underlag för ett testamente och 
information om hur man får det giltigt.

Ring oss på 08-667 60 90
Eller maila på info@skma.se



 

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, lärar nätverk och 
opinionsbildare.
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