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I REGERINGENS HÖSTBUDGET av-
sattes 10 miljoner kronor för 
förberedelser för ett svenskt 
museum om Förintelsen. I 
det förberedande arbetet, 
som ska utföras av Forum 
för levande historia, ingår att 
samla in och dokumentera 
föremål och berättelser från 
överlevande.

Med utgångspunkt i de 
förslag som lämnats i betän-
kandet ”Sveriges museum om 
Förintelsen” och de synpunk-
ter som lämnats av remissin-

stanserna kommer regeringen 
att ta ställning till hur ett in-
rättande kan ske.

I sitt remissvar betonade 
SKMA vikten av att museet 
”förses med nya och tillräck-
liga resurser för att kunna bli 
ett centrum för forskningen 
kring Förintelsen med den 
inriktning som föreslås i be-
tänkandet” och får ”en organi-
satorisk form som garanterar 
långsiktighet och självständig-
het i förhållande till den poli-
tiska sfären”.

NORDISKA MOTSTÅNDSRÖRELSEN (NMR) är 
fortfarande är den största organisatio-
nen inom den svenska radikalnationalis-
tiska miljön men den nätverksbaserade 
alternativhögern har under senare år 
lyckats nå ut med sin propaganda både 
i Sverige och i andra länder. Det är en av 
slutsatserna i rapporten ”Från Nordiska 
motståndsrörelsen till alternativhögern 
– en studie om radikalnationalistiska 
miljöer i Sverige” som tagits fram av 
Försvarshögskolan (FHS) på uppdrag 
av Center mot våldsbejakande extremism vid Brå.  

Ideologi och propaganda från NMR och alternativhö-
gern överlappar till stora delar. Budskapet handlar i båda 
fallen om bland annat ras-separatism och konspiratoriska 
föreställningar om en stundande samhällskollaps samt att 
”folket” och ”kulturen” är på väg att utrotas av yttre fien-
der, säger Magnus Ranstorp som tillsammans med Filip 
Ahlin, båda verksamma vid FHS, varit ansvarig redaktör. 

Rapporten beskriver alternativhögern som en amorf 
nätverksbaserad konstellation bestående av ideologer, 
aktivister och ”influencers” i sociala medier. Anhängare 
samlas kring metanarrativ som i olika grad betonar teo-

rier om etnopluralism och ”folkutbyte”, 
i vissa fall sammanvävt med antisemitis-
ka konspirationsteorier. Dessa budskap 
paketeras skickligt genom användning 
av humor och ironi förklädd i memes 
eller andra interna symboler med det 
uttryckliga målet att radikalisera sam-
hällsdebatten.

Enligt rapporten har NMR en begrän-
sad räckvidd och är på en övergripande 
nivå inte systemhotande, men enskilda 
medlemmar kan genomföra dåd i syfte 

att ändra den nuvarande samhällsordningen. Genom våld 
eller hot om våld mot politiker, journalister, myndighets-
företrädare eller andra som upplevs som meningsmot-
ståndare kan organisationen utgöra ett hot mot den lo-
kala demokratin. 

Rapporten pekar på att högerextremister ligger bakom 
en rad vålds- och terrordåd mot muslimer, invandrare 
och judar. Dessa grupper utgör måltavlor för radikalna-
tionalister även i Sverige. ”Jag tror att man måste se över 
säkerheten för svenska moskéer och andra samlingsplat-
ser. För jag tror att det kommer att komma nya attacker 
framöver”, sade Ranstorp till DN 25/8.

I samband med att judar högtidlighöll för-
soningsdagen, jom kippur, genomförde na-
zistiska Nordiska motståndsrörelsen (NMR) 

antisemitiska manifestationer på flera platser i 
Sverige och andra nordiska länder. I Norrköping 
hetsades mot judar utanför synagogan. 

I ett uttalande fördömde SKMA hatmanifes-
tationerna och uppmanade polisen att omedel-
bart utreda om brott begåtts. SKMA underströk 
också vikten av att hotet mot judar från NMR, 
en våldsinriktad organisation, och dess sym-
patisörer tas på största allvar och påminde om 
att vi under senare år sett blodiga terroratten-
tat mot judiska mål i flera länder begångna av 
högerextremister påverkade av samma typ av 
propaganda som NMR sprider.
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QAnons  
irrläror

”QAnons irrläror [bär] 

på ett potent gift 

från det förflutna: 

antisemitismen. I 

botten finns alla 

konspirationsteoriers 

moder, den om att 

judar i lönndom 

styr världen med 

dolda maktstrukturer. 

Alltså sprider QAnon-

anhängare uppgifter 

om att ondskefulla 

judiska krafter i bank-

industrin är ute efter 

att förslava icke-judar 

och främja världskrig. 

Den ungersk-judiske 

finansmannen George 

Soros anklagas för att 

vara del i en interna-

tionell sammanslut-

ning som har kontrol-

lerat alla amerikanska 

presidenter fram till 

Donald Trump. Denna 

föreställning…är 

hämtad rakt ur ’Sions 

vises protokoll’, den 

ökända förfalskning 

som har gett upphov 

till hets mot judar i 

över hundra år.”

Björn Wiman

DN 12/9 2020

Rapport om radikalnationalism 

Risk för attacker mot muslimer
och judar

HATKAMPANJ UNDER 
JOM KIPPUR
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Magnus Ranstorp

Museum om Förintelsen förbereds
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Antijudiska kravaller har också en svensk historia. I en 
ny bok om förläggaren Albert Bonnier påminner Per 
T. Ohlsson om de våldsamma angrepp som en mobb 
i Stockholm i augusti 1838 riktade mot stadens få ju-
dar och deras egendom. 

Några dagar senare kunde man i en av huvudstadens tidningar, 
Freja, läsa följande kommentar till det som ansetts ha utlöst oro-
ligheterna, nämligen att judar skulle få rätt att bosätta sig var de 
ville i Sverige:

”Erfarenheten har hitintills visat, ha vi hört 
personer säga, att Judarne, i trots av de in-
skränkningar hvarmed Reglementet omgif-
vit dem, varit öfver lagarna; och huru mycket 
mäktigare skola ej dessa främlingar nu blifva i 
landet, sedan dessa inskränkningar blifvit till 
största delen borttagna.”

Så ser kärnan i en konspirationsteori ut. 
Några står över lagarna, och några ges alltid, 
förr eller senare ett namn: judarna, Soros …

I OKTOBER 2017 började en ”användare” på det 
engelskspråkiga internetforumet 4chan pub-
licera sig under ”namnet” Q. Han utgav sig 
för att vara medarbetare inom den ameri-
kanska säkerhetstjänsten och att han därmed besatt hemlig infor-
mation. I sina första meddelanden påstod han att Hillary Clinton 
snart skulle arresteras och att det skulle följas av massiva utrens-
ningar inom statsapparaten. Att inget av detta inträffade hindrade 
inte Q från att fortsätta, och fick inte heller hans anhängare att 
sluta lyssna. Idag har Q, vars anonymitet gett upphov till att den 
”rörelse” som han gett upphov till kallas QAnon, lämnat nätets 
mörkaste hålor och hans anhängare verkar i öppen dag. 

Anhängarna sprider olika versioner av en och samma konspira-
tionsteori. I den återkommer hela tiden ett påstående om att världen 
styrs av en sammansvärjning av djävulsdyrkande, kannibalistiska pe-
dofiler, med förgreningar i det demokratiska partiet, Hollywood och 
finanseliten. Kopplingar till antisemitismen finns både i likheterna 
med myten om en judisk världskonspiration och med anklagelserna 
om ritualmord och konsumtion av barnablod, men också ofta i refe-
renser till Soros och Rothschild som allsmäktiga fiender.

I HÖSTENS AMERIKANSKA val till kongressen kommer öppna anhäng-
are att väljas in för första gången. Att Trump vägrar att ta avstånd 
från QAnon är naturligtvis inte förvånande. Desto mer glädjande då 
att stora plattformar på nätet, som Twitter och Facebook, blivit lite 
känsligare och försöker stänga ner grupper och blockera användare 
som sprider QAnons farligaste konspirationsteorier och indirekta 
uppmaningar till våld. Att det behövs blev obehagligt tydligt inte 
minst efter att en tysk högerextremist, inspirerad av budskapen från 

QAnon, sköt 10 personer till döds i Hanau, 
Tyskland i fjol.

Just i Tyskland har intresset för och an-
hängarantalet till QAnon exploderat i år. 
Antalet följare till kanalerna kan räknas i 
hundratusental och på de stora demonstra-
tionerna, framför allt i Berlin, mot regering-
ens corona-politik har man kunnat se flaggor 
med det karakteristiska Q-et.

Vad har corona med konspirationer att 
göra? Inget, skulle man vilja säga, men det 
visar sig att pandemin har givit alla slags 
konspirationsteoretiker något nytt att mata 
in i sitt tänkande. De tyska demonstratio-
nerna har samlat en obehaglig blandning av 
vaccinmotståndare, extrema nationalister 

och just QAnon-anhängare. De senare demonstrerade utanför den 
amerikanska ambassaden i Berlin och krävde bland annat frigiv-
ning av ”politiska fångar” som Ursula Haverbeck – en flera gånger 
dömd tysk förintelseförnekare.

Allt går igen, till sist får de som sägs stå ”öfver lagarna” ett namn: 
judarna.

I SKMA:S UNGDOMSUTBILDNINGAR, som vi fortsätter att genomföra 
trots pandemins begränsningar och senast med en grupp från flera 
olika skolor i Malmö, ingår alltid utbildning om konspirativt tän-
kande. Det kommer, tyvärr, att utgöra en allt viktigare del av utbild-
ningen länge framöver.

Svante Weyler
Ordförande för Svenska kommittén mot antisemitism 

Svante Weyler
Ordförande för Svenska kommittén mot antisemitism

ALLT GÅR IGEN

”Anhängarna 
sprider olika 
versioner av 

en och samma 
konspirationsteori.”
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Fredagen den 28 augusti genom-
förde anhängare till den högerex-
treme danske politikern Rasmus 
Paludan och dennes parti Stram 
kurs antimuslimska 

manifestationer i Malmö. Vid 
ett tillfälle eldades ett exemplar 
av koranen upp, vid ett annat 
sparkades en koran omkring 
på Stortorget. Flera personer 
greps misstänkta för hets mot 
folkgrupp. Paludan själv stop-
pades vid gränsen och delgavs 
ett tvåårigt inreseförbud till 
Sverige.

Manifestationerna ledde 
till protester, delar av dessa 
övergick under kvällen i ett 
våldsamt upplopp. Under 
upploppet skreks antijudiska 
budskap på arabiska. Deltagare 
skanderade den sk. Khaybar-
ramsan: ”Khaybar, Khaybar, o 
judar, Muhammeds armé ska 
återvända”. Dessa hotfulla slag-
ord, som är vanliga i arabisk 
och islamistisk antisemitisk 
agitation, refererar till berättel-
sen om hur Muhammeds styr-
kor besegrade judarna i Khay-
bar på den arabiska halvön på 
600-talet. Polisen utreder händelsen som 
misstänkt hatbrott.

I EN KOMMENTAR skrev SKMA: ”Denna typ 
av hatpropaganda är farlig. Den utgör en 
implicit uppmaning till våld mot judar. Att 
rättmätiga protester mot högerextremisters 
hets mot muslimer av allt att döma enkelt 
vänds i hets mot judar visar än en gång på 
det.

Malmö har betydande problem med anti-
semitism, inte minst i delar av befolkningen 

som har rötter i Mellanöstern. Malmö stad 
har under senare år börjat arbeta på ett mer 
seriöst sätt för att förebygga och motverka 
detta problem, bland annat i samverkan 

med stadens judiska församling. Som Nik-
las Orrenius rapporterade i DN den 29 au-
gusti pågår också ett brobyggande mellan 
bl.a. judiska och muslimska grupper. SKMA 
genomför därtill utbildningssatsningar i 
samarbete med flera Malmöskolor. Dessa 
projekt måste fortsätta och förstärkas, men 
det är av största vikt att den politiska led-
ningen och andra ansvariga kraftfullt och 
tydligt markerar mot att judar återigen ut-
sätts för hat och hot.

Den antimuslimska hetsen är lika förkast-

lig och måste fördömas med kraft. Och det 
är avskyvärt, om än inte oväntat, att se hur 
upploppet och antisemitismen nu exploa-
teras av islamofober och högerextremister 
i Sverige och andra länder för att elda på 
hatet mot muslimer.”

I EN KOMMENTAR beskrev Judiska centralrådet 
de antijudiska yttringarna som ”ytterst all-

varliga” och uppmanade polisen och 
andra ansvariga myndigheter ”att 
lagföra de individer som genom detta 
gjort sig skyldiga till hets mot folk-
grupp. Det är även helt nödvändigt 
att polisen har kunskap och möjlighet 
att ingripa mot individer som gör sig 
skyldiga till hets mot folkgrupp även 
om det framförs på ett annat språk 
än svenska.” Centralrådet fördömde 
även ”brännandet av Koranen och 
andra heliga skrifter i syfte att kränka 
en religiös eller etnisk grupp”.

Katrin Stjernfeldt Jammeh, kom-
munstyrelsens ordförande och fi-
nanskommunalråd i Malmö, beskrev 
skanderandet av antisemitiska slagord 
som ”avskyvärt och vidrigt”.

I en kommentar till SVT sade Fred-
rik Sieradzki, talesperson för Judiska 
församlingen i Malmö, att det inträf-
fade ”visar att vi har mycket arbete 
kvar att göra i Malmö”. Han betonade 
att församlingen har ett bra samarbe-
te med muslimska församlingar och 
organisationer, främst genom fören-
ingen Amanah, men att arbetet mot 

antisemitism kommer att ta tid. ”Det är en 
väg framåt som har en rejäl uppförsbacke. 
Men i det här läget måste vi sluta oss sam-
man ännu mer och hela Malmö måste jobba 
tillsammans”, sade han. 

I ett brev som Malmö muslimska nätverk 
skickade till Judiska församlingen fördömdes 
de antisemitiska yttringarna och behovet av 
ett ”fördjupat förtroende i riktning mot ett 
långsiktigt arbete mot islamofobi och anti-
semitism, gemensamt” underströks. 

SKMA

Antijudiska slagord 
skanderades i Malmö

 Upplopp i Malmö. Deltagare skanderar antisemitiska slagord. 

I samband med protester mot att danska högerextremister genomförde anti-
muslimska manifestationer i Malmö utbröt upplopp där deltagare skanderade 
hotfulla slagord mot judar.
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Med en knapp seger återvaldes Andrzej Duda i juli 
till Polens president. Duda, som nominerats av 
det högernationalistiska regeringspartiet Lag och 
rättvisa, erhöll 51 procent av rösterna och hans ut-
manare Rafal Trzaskowski, liberal borgmästare i 

Warszawa från mittenpartiet Medborgarplattformen, fick 49 procent.
Under valrörelsen kom Dudas kampanj, understödd av den av 

regeringspartiet kontrollerade public service-kanalen TVP, att stegra 
agitationen mot hbtq-grupper och underblåsa antisemitiska och 
xenofoba strömningar. 

I uttalanden och i inslag i TVP användes återkommande frågan 
om restitution rörande judisk egendom, som under andra världs-
kriget och Förintelsen beslagtogs av Nazityskland och efter kriget 
togs över av den kommunistiska regimen och icke-judiska polacker, 
för att appellera till antijudiska sentiment och föreställningar. Polen 
är det enda postkommunistiska landet i EU som inte antagit en lag 
som reglerar denna fråga. 

TVP UNDRADE OM Trzaskowski – som för övrigt inte tagit ställning i 
restitutionsfrågan – avsåg att ”uppfylla judiska krav” och anklagade 
honom för att vilja ”sälja ut” Polen till ”judiska intressen” och för att 
tillåta judar att ”råna” Polen på ”200 miljarder zloty”. TVP påstod 
även att Trzaskowski arbetade för en ”mäktig utländsk lobby” och 
”rika grupper som vill kontrollera världen”. Den påstådda ”lobbyn” 
kopplades även till bland annat George Soros och sades ligga bakom 
invandring av muslimer till Europa och vilja införa, vad som kall-
lades, ”hbtq-ideologi” i Polen. Rafal Pankowski, sociolog och en av 
grundarna av den polska antirasistiska organisationen Never Again, 
påpekade i en kommentar till AP att det var ”rätt uppenbart” för 
den som såg inslaget att TVP med 
retoriken om ”utländsk lobby” och 
”rika grupper” avsåg judar. 

Temat exploaterades även av Lag 
och rättvisas ledare Jaroslaw Kaczyn-
ski som i den konservativa katolska 
tv-kanalen TV Trwam anklagade 
Trzaskowski för att sakna ”en polsk 
själ, ett polskt hjärta”. Även Duda 
själv spelade på samma strängar. I 
TVP sade han sig vara emot beslut 
som ”gynnar en etnisk grupp framför 
andra” och i en radiointervju förkla-
rade han att ”vi vill helt enkelt inte 

att beslut ska fattas någonstans bortom Polens gränser”. 
Krzysztof Bosak, ledare för det högerradikala partiet Konfedera-

tionen, nyttjade en mer explicit antisemitisk retorik. ”Judiska krav”, 
hävdade han, handlar inte om restitution i juridisk mening utan 
utgör endast ”ett försök att överföra kapital”. En annan av Konfede-
rationens mer profilerade företrädare, Janusz Korwin-Mikke, har 
tidigare anklagat, vad han kallar, ”Förintelseindustrin” för att vilja 
profitera på Polen. 

PROPAGANDAN MOT HBTQ-PERSONER var än mer framträdande. Lag och 
rättvisa har sedan tidigare beskrivit hbtq-rättigheter som en främ-
mande idé som hotar Polens nationella identitet. Under valrörelsen 
förklarade Duda att ”Hbtq är inte människor, det är en ideologi” och 
att denna ”ideologi” är mer destruktiv än kommunismen. 

Timothy Garton Ash, brittisk historiker och specialist på Östeu-
ropa, kommenterade TVP:s bevakning av valrörelsen i The Guar-
dian den 25 juni. Den polska public service-kanalens nyhetssänd-
ningar har, skrev han, ”fallit ner i den extrema högerns tankevärld, 
enligt vilken fläckfria, heroiska och evigt missförstådda polacker 
utsätts för en konspiration driven av mörka, internationella tyska-
judiska-hbtq-plutokratiska krafter”.

”Det är en skam att denna fientlighet tränger in i mittfåran”, sade 
Rafal Pankowski i en kommentar till nyhetsbyrån Bloomberg. ”Un-
der det 21:a århundradet, i Europas hjärta, har vi en valkampanj 
som till stor del fokuserar på att angripa och förnedra minoriteter”.

Valkampanjen kritiserades även av OSCE. I en rapport från orga-
nisationens valobservatörer slogs fast att den sittande presidentens 
”kampanj och bevakningen i public service färgades av homofob, 
xenofob och antisemitisk retorik”. 

Valplakat för Andrzej Duda i samband med presidentvalet 2020. 

I juli återvaldes nationalkonservative Andrzej Duda till Polens president. Motkan-
didaten besegrades med en valkampanj, understödd av landets public service-
medier, färgad av antisemitisk och homofob retorik. 

FO
TO

 S
TI

O
PA

, W
IK

IM
E

D
IA

 C
O

M
M

O
N

S
. 

Presidentvalet i Polen

Valkampanj med anti semitiska 
och homofoba inslag



EXPO RAPPORTERADE DEN 8 augusti att en 
”alternativ” bokmässa, arrangerad av indi-
vider knutna till den radikalnatio-
nalistiska miljön, skulle äga rum 
i Stockholm den 26 september. 
Bland talarna återfanns individer 
med bakgrund i den svenska vit 
makt-rörelsen, rasister, islamo-
fober och antisemiter, inklusive 
förintelseförnekare som Ingrid 
Carlqvist. Expo uppmärksamma-
de också att industrimannen Karl 
Hedin skulle medverka för att tala 
om en ny bok och ställde kritiska 
frågor till honom om detta.

Expos granskning var viktig och 
bör noteras av alla som oroas över 
hur den antidemokratiska och ra-
dikalnationalistiska miljön utvecklas i 
Sverige.

Den moderate riksdagsledamoten Lars 

Beckman var emellertid av en annan upp-
fattning. I en tweet samma dag, den 8 au-

gusti, fördömde han Expos artikel som ett 
oacceptabelt angrepp på den ”alternativa” 

bokmässans talare. 
”I ett öppet fritt demokratiskt samhälle 

så måste olika röster få komma 
till tals”, förklarade Beckman. I 
en kommentar (10/8) påpekade 
SKMA att detta är riktigt men att 
det inte var det saken gällde, Expo 
har aldrig hävdat att bokmässan 
inte ska få äga rum. ”Däremot är 
det anmärkningsvärt och oroan-
de”, skrev SKMA, ”att en moderat 
riksdagsman ingenting har att säga 
om de ’olika röster’ som det här i 
flera fall handlar om – individer 
som sprider vit makt-propaganda, 
judehat, islamofobi – och i stället 
angriper demokratisk kritik och 
rapportering kring ett högerex-

tremt arrangemang.”
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Kajsa Ekis Ekman hyllar Louis Farrakhan.

M-riksdagsman fördömde rapportering  
om högerextremt arrangemang

Om Kajsa Ekis Ekmans kärleksförklaring till Farrakhan

Louis Farrakhan, ledare för den 
amerikanska svarta separatiströ-
relsen Nation of Islam (NOI), är 

en av USA:s mest ökända antisemiter. 
Sedan decennier har Farrakhan och NOI 
spridit grovt hat mot judar, hbtq-grup-
per och vita. Propagandan som riktas 
mot judar reflekterar antisemitismens 
farligaste föreställningar, däribland my-
ten om en judisk världskonspiration. 
Judar beskrivs som ”sataniska” varelser 
som styr USA:s politik, finansvärld, me-
dier och underhållningsindustri. Förin-
telsen ifrågasätts och judar utpekas som 
ansvariga för slavhandeln och förtrycket 
av svarta i dagens USA.

Med en retorik som liknar den na-
zistiska beskrivs judar som skadedjur. I 
oktober 2018, i samband med 23-årsda-
gen av den sk. Million Man March som 
initierades av Farrakhan, liknade han ju-
dar vid termiter: ”…you know how they 
do – call me an anti-Semite. Stop it, I’m 
anti-termite!” Under sommaren har in-
flytandet från Farrakhans propaganda 
uppmärksammats i samband med att 
flera kända amerikanska idrottsmän och 

artister spridit anti-
semitiska troper (se 
artikel på s. 6).

Samtidigt med det-
ta hyllades Farrakhan 
av skribenten Kajsa 
Ekis Ekman. Med 
hänvisning till The 
Million Man March 
i USA 1995 skrev hon 
på Instagram den 4 
augusti: ”I will love Louis Farrakhan to 
the day I die for this! Please bring this 
to Europe now!”. I inlägget bifogades ett 
klipp där Farrakhan säger att våld mot 
kvinnor är fel. Ekis Ekman nämnde inte 
ett ord om Farrakhans hatbudskap.

Inlägget fick snabbt hundratals gil-
lamarkeringar. I en kritisk kommentar 
länkades till den antirasistiska organi-
sationen Southern Poverty Law Centers 
dokumentation av Farrakhans extrema 
budskap. Ekis Ekman avvisade kommen-
taren med orden: ”Meningen med inläg-
get var inte att du, svenske man, skulle 
dra upp allt dåligt Farrakhan gjort. Utan 
att du skulle se ditt ansvar och plikt att 

skapa bättre män!”
I en kommentar till Ekis Ekmans inlägg 

skrev SKMA den 6 augusti: ”Det finns 
många skäl och otaliga sätt att respekt-
fullt uttrycka stöd för svartas kamp för 
rättvisa och mot rasism och diskrimi-
nering. Att göra det genom en reserva-
tionslös kärleksförklaring till en rasist, 
antisemit och homofob, och att försöka 
tysta dem som önskar påminna om den-
nes hatpropaganda, hör inte till dessa.

Tyvärr är det inte första gången Ekis 
Ekman demonstrerar en grumlig hållning 
när det gäller antisemitism.”

SKMA

Lars Beckmans tweet där han angriper Expos rapportering.



Farrakhan och NOI har sedan 
decennier spridit grov antise-
mitism (se även artikel på s. 5). 
Det skedde även på USA:s na-
tionaldag den 4 juli i år. I ett tal 

som enligt ADL setts långt över 1 miljon 
gånger på olika Youtube-kanaler förmedla-
de Farrakhan sin vanliga propaganda. Han 
beskrev bland annat judar som ”satan” och 
uppmanade sina lyssnare att ”bekämpa är-
kebedragaren satan, bluffjudarna som för-
tjänar Guds bestraffning”. 

Farrakhans budskap plockades bland an-
nat upp och vidareförmedlades av DeSean 
Jackson, fotbollsspelare i NFL-laget Philadel-
phia Eagles. På Instagram förklarade han att 
Farrakhan ”sade sanningen” och lade till ett 
förfalskat citat av Hitler som påstod att svar-
ta, inte judar, är ”Israels barn” och att först 
när svarta ”vet vilka de är” kommer judarnas 
”plan för världsherravälde” att krossas. 

DeSean Jackson kritiserades och bad om 
ursäkt, men hans budskap försvarades av 
Stephen Jackson, före detta basketstjärna i 
NBA som närvarade vid Farrakhans tal den 
4 juli. På Instagram skrev Stephen Jackson att 
”judarna är rikast” och tillade: ”Vet du vilka 
Rothschilds är? De kontrollerar alla banker. 
De äger alla banker”. Till NOI:s tidning sade 
han att ”Farrakhan är min lärare, min ledare”. 

I SAMMANHANGET UPPMÄRKSAMMADES att 
även programledaren, rapparen och skå-

despelaren Nick Cannon i sin podcast 
propagerat antisemitiska konspirationste-
orier om hur ”Rothschild” och ”sionister” 
kontrollerar USA och världen. Cannon, 
som också bevistat Farrakhans tal och hyl-
lade NOI-ledaren i sin podd, ekade även 
påståendena om att svarta är ”de verkliga 
hebréerna” och förklarade att svarta inte 
kan uttrycka sig antisemitiskt ”eftersom vi 
är det semitiska folket”. 

I podden samtalade Cannon med den i 
budskapet instämmande rapparen ”Profes-
sor Griff”, som temporärt tvingades lämna 
Public Enemy efter att 1989 ha påstått att 
judar bar ansvar för ”huvuddelen av ond-
skan i världen” och att de ”har Amerika i sitt 
grepp”. Cannon bad senare om ursäkt, men 
avskedades från ViacomCBS. 

Parallellt med detta spred rapparen Ice 
Cube, även han en Farrakhan-beundrare, 
en rad antisemitiska budskap och konspira-
tionsteorier via Twitter. 

YTTRINGARNA MÖTTE SKARP kritik från olika 
håll, däribland från flera framträdande 
afroamerikanska röster som den femi-
nistiska forskaren och författaren Roxane 
Gay, journalisten Jemele Hill, den före 
detta basketstjärnan och medborgarrätts-
aktivisten Kareem Abdul-Jabbar, och fot-
bollsspelaren Zach Banner. Flera av dessa 
menade dock att protesterna borde ha 
varit starkare. I en artikel i The Atlantic 

underströk Hill att antisemitism utgör ett 
problem även bland svarta amerikaner 
och menade att vissa kan ha dragit sig 
för att kritisera de aktuella yttringarna av 
rädsla för att skada den för tillfället väx-
ande rörelsen mot rasism, diskriminering 
och polisbrutalitet mot svarta. 

I en uppmärksammad artikel i The Holly-
wood Reporter, ”Where Is the Outrage Over 
Anti-Semitism in Sports and Hollywood?”, 
kritiserade Abdul-Jabbar vad han såg som 
likgiltighet inför antisemitiska yttringar och 
stöd för ”den notoriske homofoben och anti-
semiten Louis Farrakhan” i opinioner som 
påstår sig vara medvetna (”woke”) i frågor 
som rör rasism och diskriminering. Den re-
lativa tystnaden tolkade han som ett tecken 
på apati inför frågan om social rättvisa och 
ett utslag av en motsägelsefull logik: ”Om 
det är OK att diskriminera en grupp genom 
att dra fram kulturella stereotyper utan att 
möta särskilt mycket motstånd så måste det 
vara OK att göra detsamma mot andra.” 

Med hänvisning till att vissa av dem som 
yttrat sig antisemitiskt distanserat sig från 
uttalandena efter att ha kritiserats disku-
terade Oren Segal, chef för ADL:s Center 
on Extremism, i CNN frågan hur man kan 
veta att ursäkterna är uppriktiga. Hans svar: 
”Det är när dessa individer ställer Farrakhan 
till ansvar för hans hat. Det skulle vara ett 
tecken på framsteg.”

SKMA

6
svenska

kommittén
mot
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Det destruktiva inflytandet från Louis Farrakhan, ledare för den amerikanska svarta 
separatistiska rörelsen Nation of Islam (NOI), hamnade i blickfånget i USA under sommaren 
då flera kända idrottsmän och artister uttryckte sympati för hatpredikanten och spred 

antisemitiska konspirationsteorier.

Antisemitiska utspel speglar 
Farrakhans inflytande 

Louis Farrakhan talar den 4 juli 2020. Kareem Abdul-Jabbar
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I juli avgick en av IRW:s styrelseleda-
möter, Heshmat Khalifa, efter att brit-
tiska The Times visat att denne uttryckt 

antisemitism i sociala medier. Khalifa hade 
beskrivit Egyptens president Abdel Fatah al-
Sisi som ”son till en judisk hallick” och kallat 
israeler ”barnbarn till apor och svin”. Både 
användandet av ”jude” som nedsättande 
epitet och beskrivningen av judar eller is-
raeler som ”avkommor till apor och svin” är 
vanligt i arabisk och islamistisk antisemitisk 
propaganda.

Som ersättare för Khalifa invaldes Almou-
taz Tayara, tidigare ordförande för Islamic 
Relief i Tyskland. I augusti visade The Ti-
mes att även Tayara spridit antisemitism i 
sociala medier. Han hade även prisat Hamas 
som ”stora män” som ”besvarat Muslimska 
brödraskapets gudomliga och heliga upp-
maning” och hyllat organisationens väpnade 
gren som ”hjältar”. 

Avslöjandet ledde till att hela styrelsen avgick. 
I ett uttalande kallade Islamic Relief Tayaras 
postningar och uttalanden ”kränkande och oac-
ceptabla” och hävdade att dessa inte återspeglar 
organisationens synsätt och värderingar. Enligt 
den tyska regeringen och forskare vid bl.a. För-
svarshögskolan är Islamic Relief kopplat till Mus-
limska brödraskapet, men detta förnekas av hjälp-
organisationen. 

Islamic Relief får stöd från bland annat Sve-
riges biståndsmyndighet Sida. Efter att IRW:s 
styrelse avgått skrev Sida i ett uttalande: ”För 
Sida är det självklart fullständigt oacceptabelt 
med antisemitiska uttalanden, eller uttalanden 
som uppmanar till eller förhärligar våld. Åsikter 
som dessa är inte heller förenliga med uppdraget 
att företräda en humanitär organisation, vilket 
vi framfört till Islamic Relief.” Sida skriver att 
de kommer att ”efterfråga svar på de frågor som 
väckts kring organisationens företrädare och sty-
relsens avgång”.

Almoutaz Tayara spred bl.a. en bild som 
fram ställer USA:s tidigare president Barack 
Obama som ett verktyg för judiska eller ”sio-
nistiska” ”intressen”. Bilden är beskuren. 

I september avslöjade Expo att Mari Herrey, styrelsele-
damot för Sverigedemokraterna i Mölndal och nämn-
deman för partiet i Göteborgs tingsrätt, på sitt Twitter-
konto spridit rasism, antisemitiska konspirationsteorier 
och vit makt-propaganda. Bland annat har hon beskrivit 

svenskar med mörk hudfärg som icke-svenskar. 
Herrey har även spridit den i högerextrema grupper vanliga 

antisemitiskt färgade propagandan om att västvärlden hotas 
av en global konspiration ledd av George Soros. I en tweet 
som hon vidareförmedlat påstås att Black Lives Matter styrs av 
Open Society Foundations som sägs vara ”George Soros livs-
verk för att förstöra västvärldens nationer o kultur o ekonomi”. 

Efter avslöjandet utreddes Herreys lämplighet som nämnde-
man av lagmannen Johan Kvart vid Göteborgs tingsrätt. Kvart 
säger i en intervju med Expo att han ser allvarligt på de bud-
skap Herrey spridit men att han accepterat hennes ”förklaring” 
att hon varit naiv och inte förstått vad hon gett uttryck för och 
spridit, och därför kan fortsätta som nämndeman. 

Kvarts beslut har fått hård kritik av bl.a. juristen Johan 
Nordqvist vid Juridikfronten. I Expo skriver han: ”För den 
som följt Herrey på Twitter är det tämligen svårt att se hur 

naivitet och okunskap kan förklara det mönster som framträtt. 
Hon har i mer än två års tid regelbundet delat material från 
högerextremister och gett uttryck för uppfattningar som ter 
sig svårförenliga med den statliga värdegrunden. I ett inlägg 
gjorde Herrey åtskillnad mellan ’mörka’ och ’svenskar’. Det 
finns all anledning att fråga sig om hon gör åtskillnad mel-
lan människor på samma grund även som nämndeman. Om 
rättvisan ska vara blind kan inte de som ansvarar för rättsliga 
institutioner blunda för rasism i de egna leden. Det har Johan 
Kvart valt att göra.”

Enligt uppgifter i Expressen har SD öppnat ett uteslutnings-
ärende mot Herrey. Nyligen rapporterade Expo att ytterligare 
en SD-politiker i Mölndal, kommunfullmäktigeledamoten 
Thomas Olin, delat vit makt-propaganda på Twitter. Efter 
avslöjandet avsade sig Olin sina politiska uppdrag. Vidare 
avslöjade Expressen i september att SD-politikern Dennis 
Askling, då anställd på SD:s riksdagskansli och gruppledare 
för partiet i Haninge, i en chatt givit uttryck för grov rasism 
och använt nazistiska hälsningsfraser. SD:s ledning tog avstånd 
från Asklings uttalanden och även han lämnade sina politiska 
uppdrag. 

SD-nämndeman kvar  
trots hatpropaganda

Islamic Relief skakat av antisemitismskandal
I augusti avgick styrelsen för den internationella hjälporganisationen 
Islamic Relief Worldwide (IRW) efter avslöjanden om att styrelsemedlemmar 
i sociala medier spridit antisemitisk propaganda och hyllat Hamas. 
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Antirasistiska intersektionella analyser 
tenderar att utesluta antisemitismen. 
I vissa fall kan de även ge stöd till 
antisemitiska föreställningar. I denna 
essä belyser Karin Stögner, professor 
i sociologi vid universitetet i Passau i 
Tyskland och koordinator för forskar-
nätverket Research Network on Racism 
and Antisemitism, orsakerna till denna 
problematik och föreslår en perspek-
tivändring i intersektionell forskning. 
På grund av sin komplexitet är antise-
mitismen särskilt lämpad för intersek-
tionell analys, menar hon. 

Intersektionalitet är ett analytiskt verk-
tyg för att kritiskt studera och förstå 
flera dimensioner av maktrelationer. 

Teorin uppkom på 1970-talet i debatter 
bland svarta feminister och signalerade en 
intersektionell kamp, alltså en kamp på två 
fronter, mot sexism inom medborgarrätts-
rörelsen och mot rasism inom kvinnorörel-
sen. I detta avseende har intersektionalitet 
alltid varit både ett analytiskt begrepp och 
en politisk praktik. 

Idag är den globala antisemitismen säl-
lan inkluderad i intersektionell teori, och 
judar är ofta exkluderade från feministiska 
antirasistiska sociala rörelser som säger 
sig utgå från en intersektionell analys. Den 
starkt antisionistiska hållningen inom några 
av dessa rörelser, oavsett om det handlar om 
Women’s March on Washington, Chicago 
Dyke March eller Black Lives Matter, leder 
till frågan: varför lämnas antisemitism rutin-
mässigt utanför ett intersektionellt ramverk? 

I den här essän kommer jag för det för-
sta att kontrastera antisemitism och rasism, 
för att därefter visa att antisemitismforsk-
ning och intersektionalitet inte nödvän-
digtvis måste utesluta varandra. Jag kom-
mer fortsätta med att utveckla ett särskilt 
förhållningssätt till intersektionalitet som 
ser ideologier i förhållande till varandra och 
läser antisemitism i sig själv som en inter-
sektionell ideologi, och slutligen betrakta de 
former av intersektionell teori och praktik 
som utesluter judar som att de i själva verket 
ansluter till antisemitism. 

ANTISEMITISM OCH RASISM  
– EN KOMPLEX RELATION MELLAN 

LIKHET OCH SKILLNAD

Svårigheterna i att analysera antisemitism 
inom det intersektionella paradigmet upp-
står i hög grad utifrån ett utbrett missför-
stånd om relationen mellan antisemitism 
och rasism. Antisemitism är inte bara en 
form av rasism, som kan analyseras med de 
verktyg som ges inom forskningen om ra-
sism. Snarare bör antisemitism ses som en 
distinkt ideologi som inte kan reduceras till 
rasism, på samma sätt som homofobi inte 
kan reduceras till sexism. 

Vi har att göra med en variant av den fe-
ministiska paradoxen att vi inte kan förstå 
mäns och kvinnors omständigheter och 
livsförhållanden om vi enbart ser på dem 
genom kategorin genus, men vi kan heller 
inte förstå dem utan kategorin genus. När 
det gäller antisemitism som fenomen me-
nar jag att vi inte kommer att lyckas förstå 
dess komplexitet om vi enbart ser den som 
en form av rasism, men vi kan inte förstå 
den om vi inte också ser den som en form 
av rasism.

För att förhindra att det blir en kamp om 
vilken kategori som drabbats värst, och för 
att främja allianser i kampen mot antisemi-
tism och rasism, föreslog Glynis Cousin och 
Robert Fine (2012) att vi ska se antisemi-
tism och rasism som besläktade ideologier. 
De varnade för att helt infoga antisemitism 
under den abstrakta paraplytermen ”ra-
sism”, och argumenterade för att en sådan 
begreppslig otydlighet bara skulle göra att 
det som är specifikt med antisemitism och 
rasism suddas ut.

Det råder ingen tvekan om att antise-
mitism verkar tillsammans med åtskilliga 
rasistiska element, likväl som med natio-
nalistiska, sexistiska och homofoba sådana. 
Rasismen är uppenbar redan i själva begrep-
pet antisemitism, ett lingvistiskt påhitt av 
Wilhelm Marr på 1800-talet, när en politisk 
och social fientlighet mot judar, där en se-
kulär och pseudovetenskaplig förståelse av 
”ras” var framträdande, ersatte en för-mo-
dern, religiös form av antijudaism. Som jag 

har påpekat i tidigare texter (Stögner 2014), 
blev denna förändring särskilt märkbar i 
antisemitiska kroppsbilder som avbildade 
judar som att de hade en förvrängd relation 
till naturen.

KAPITALISM OCH ”DEN GIRIGE JUDEN”
Rasism är utan tvekan en viktig del för att 
antisemitismen ska fungera som en modern 
ideologi, men den är inte den enda delen. 
Modern antisemitism verkar i betydande 
grad baserat på en förvriden förståelse av 
kapitalistiska produktionsförhållanden och 
deras logik av utnyttjande. Antisemitism, i 
form av stereotypen ”den girige juden”, in-
troducerar tanken att vad som i själva ver-
ket är supra-individuella, abstrakta, sociala 
processer är en fråga om individer. Detta 
kombineras med en antiintellektualism som 
ser judar som en subversiv och nedbrytande 
kraft, ”för smarta för sitt eget bästa”. Antise-
mitism handlar i grunden om avvisandet av 
”andan och pengar”, ett uttryck för en känsla 
av djupt obehag och missnöje med civilisa-
tionen och en oförmåga att förstå abstrakta 
maktrelationer och dess institutioner.

Skillnaderna mellan antisemitism och ra-
sism är tydliga. Både apartheid och kolonial 
rasism baseras på en hierarkisk konstruk-
tion av påstått överlägsna och underlägsna 
raser (Balibar 2005). Fienden, som kon-
strueras som primitiv och underlägsen, får 
representera brist på civilisation och mo-
dernitet, medan rasister ser sig själva som 
representanter för civilisation. Frånvarande 
är konspiratoriska myter som gör gällande 
att svarta och koloniserade människor i 
hemlighet försöker styra världen, kontrol-
lera medierna och finansmarknaderna, och 
accelerera processer som modernisering, 
globalisering och kosmopolitism. Dessa är 
oftast inte delar av den rasistiska ideologin. 
Men sådana konspiratoriska myter är helt 
centrala delar av antisemitismen, myter 
som misstänker att judar besitter en osynlig 
makt som är allestädes närvarande och som 
antisemiter inte känner sig överlägsna utan 
snarare underlägsna gentemot.

Ett aktuellt exempel på föreställningen 
om den allsmäktige juden, som finns i hjär-

En ny blick på antisemitism och  intersektionalitet
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En ny blick på antisemitism och  intersektionalitet
tat av den antisemitiska ideologin, är 
den konspiratoriska myten att judarna 
kontrollerar flyktingströmmar och 
därför är ansvariga för vad extrem-
högern kallar ”utländsk infiltration 
och dominans”, alltså invandringen av 
människor som ses som etniskt eller 
kulturellt underlägsna, vilket påstås 
resultera i att den ”inhemska” identi-
teten förstörs. Bilden av judar som en 
abstrakt, ogripbar elit som i hemlig-
het styr världen och förtrycker folk 
och länder kan även observeras inom 
vänstern. I den versionen kan anti-
semitismen till och med hävdas vara 
oppositionell och stå på de förtrycktas sida.

VITHET OCH JUDAR
Många intersektionella feministiska rö-
relser som står upp mot rasism har stora 
svårigheter att förstå hur antisemitism 
fungerar. De ser antisemitism som endast 
en form av rasism, samtidigt som de re-
ducerar rasism till ett motsatsförhållande 
mellan vita och svarta, där judar implicit 
eller explicit identifieras med ”vithet”. Ur 
en analytisk synpunkt är detta problema-
tiskt eftersom antisemitism inte handlar 
om hudfärg, och följaktligen inte heller om 
motsatsparet ”privilegierad”/”icke-privile-
gierad”. Judar är inte ”vita”. Men både ”vit-
het” och ”privilegierad”/”icke-privilegierad” 
är centrala delar i det rasismbegrepp som 
förekommer i den akademiska diskursen 
idag och i diskursen om intersektionell 
politisk praktik.

Att använda vithet som ram, som ett verk-
tyg för att synliggöra strukturell rasism, är 
inte bara fullständigt olämpligt för att förstå 
antisemitism, utan kan till och med bekräfta 
antisemitism, vilket David Schraub (2019) 
har visat. De privilegier som förknippas med 
vithet inkluderar makt, inflytande, pengar, 
egendom, utbildning, dominans, delaktig-
het, att vara lyssnad till och ha en röst, grup-
per och nätverk, och positioner som ärvs i 
generationer. Om denna ram appliceras på 
det vita majoritetssamhället kan ingrodda 
maktstrukturer synliggöras. Om man å an-
dra sidan applicerar ramen på den judiska 

minoriteten kan den faktiskt resultera i en 
bekräftelse av antisemitiska stereotyper som 
exempelvis judars påstådda väldiga inflytan-
de inom näringsliv, politik och medier. Judar 
framstår som de super-vita. 

Schraub menar att ”Önskan att använda 
vithetsramen på en icke-judisk vit person 
är att skaka om en oreflekterad förståelse av 
den vita erfarenheten – och att få folk att se 
saker de inte tidigare sett. Men när vithet 
appliceras på judiskhet blir effekten tvärtom 
bekräftande: ’Jag har alltid trott att judar 
hade all denna makt och privilegier – och 
se hur rätt jag hade!’” (2019, s. 145).

Exkluderingen av global antisemitism 
från antirasistiska intersektionella analyser 
och praktiker innebär att judar i allt större 
utsträckning inte erkänns som en minoritet 
som på rasistiska grunder har förföljts och 
mördats i århundraden, och att Israel inte 

erkänns som en fristad för världens 
judar efter Förintelsen. Istället ses ju-
dar som representanter för en explo-
aterande, strukturellt rasistisk grupp 
och Israel framställs som en bastion 
för västerländsk imperialism i Mellan-
östern, som ett konstgjort och främ-
mande element mitt bland vad som 
sägs utgöra arabiska ursprungsbefolk-
ningar (Hirsh 2018; Nelson 2019).

Genom att helt inordna antisemi-
tism under kategorin ”rasism” upp-
fattas det som ett problem från en 
svunnen tid. Men faktum är att trots 
att antisemitism och rasism historiskt 

sett är besläktade har de utvecklats i olika 
riktning efter Förintelsen och i post-koloniala 
kontexter. 

Samtida antisemitism kommer inte längre 
till uttryck som en rasism i första hand utan 
har förändrats och antagit post-nationella 
former, där Israel används som en universell 
syndabock för krig och kriser världen över. 
Diskrimineringen av judar idag är annorlun-
da än den som riktas mot svarta. Om denna 
skillnad inte erkänns kommer nuvarande 
former av antisemitism som skiljer sig från 
rasism, som exempelvis antisemitism rela-
terad till Israel, inte bara osynliggöras utan 
kan också maskeras som antirasistisk och 
oppositionell. Därför kommer en över-in-
kludering (att behandla antisemitism enbart 
som rasism) följaktligen leda till problemet 
med under-inkludering: samtida antisemi-
tism ses över huvud taget inte som rasism 
och kampen mot den ses i allt mindre ut-
sträckning som en del av den antirasistiska 
kampen, och kan till och med i sig själv ses 
som konservativ, reaktionär och rasistisk.

 

ÖVERSÄTTNINGS PROBLEMATIK: 
”INTERSEKTIONALITET” I OLIKA 

KONTEXTER 

Kimberlé Crenshaw definierar intersektio-
nalitet som ”ett sätt att se, tänka och agera”, 
och reser därmed problemet med begrep-
pets överförbarhet till andra former av 
förtryck. Om intersektionalitet inte bara 

Karin Stögner. 

”Många intersektio-
nella feministiska 

rörelser som står upp 
mot rasism har stora 
svårigheter att för-

stå hur antisemitism 
fungerar.”
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vill vara ett trendigt begrepp – eller enbart 
nämnas doxografiskt enligt mottot: ”använd 
inte konceptet, bara nämn det” (Derrida) – 
då är klartänkande om hur det översätts 
från ett sammanhang till ett annat en nöd-
vändighet. För detta ändamål råder Gudrun 
Axeli-Knapp (2005) oss att förstå intersek-
tionalitet som ett ”kringresande begrepp” 
som för samman olika bagage på sin resa, 
men där visst bagage kan vara olämpligt när 
kontexten förändras.

Om detta ”bagage” innebär att antisemi-
tism inte kan förstås på ett korrekt sätt, då 
måste vi ifrågasätta det analytiska värdet av 
intersektionalitet som begrepp. Idag fung-
erar intersektionalitet faktiskt som ett stöd 
till en del av den samtida antisemitismens 
föreställningar.

I till exempel den politiska praktiken 
bland vissa queera och feministiska aktivis-
ter – den så kallade Queer International – 
betraktas alla israeler som en grupp som i de 
globala maktrelationerna återfinns på den 
privilegierade sidan, och därför ses antise-
mitism inte längre som ett konkret hot. Det 
finns en betydande uppfinningsrikedom i 
tolkningen av Israel som förkastligt när lan-
det gör det som aktivister förespråkar på an-
nat håll: rättigheter för kvinnor och HBTQI. 
När det gäller Israel vänds emellertid allting 
till det motsatta, och möjliggör anklagelser 
om ”pinkwashing” och ”homonationalism” 
(Schulman 2012; Puar 2013). 

Det har uppstått motstånd mot exklu-
deringen av judar i queera och feministis-
ka initiativ, som Women’s March on Wash-
ington, Chicago Dyke March eller Black 
Lives Matter. Journalisten och HBTQI-ak-
tivisten Gretchen Hammond förlorade sitt 
jobb på Windy City Times efter att hon of-
fentliggjorde antisemitism bland Chicago 
Dyke March organisatörer. Feminister som 
Emily Shire (2017) vägrar acceptera påstå-
endet från Linda Sarsour, den tidigare or-
ganisatören av Women’s March on Wash-
ington, att sionism och feminism skulle 
utesluta och motsäga varandra, medan 
Anna Isaacs (2016) har belyst komplexi-
teten i Black Lives Matter-rörelsen som 
till en början inte exkluderade judiska er-
farenheter och även inkluderade fokus på 
antisemitism. Likaså har tidigare judiska 
kamrater i Women’s March on Washing-
ton tvingats dra tillbaka eller lansera sina 
egna feministiska intersektionella kam-
panjer med syftet att utbilda allmänheten 
om antisemitism, som exempelvis Women 
For All eller Zioness.

TA TILLBAKA FRÅGAN OM  
ANTI SEMITISM – ÅTERTA  

INTERSEKTIONALITET FÖR JUDARNA

Inför det ökande politiska missbruket av 
begreppet intersektionalitet i många femi-
nistiska och antirasistiska rörelser, och de 
öppningar som det inneburit för antisemi-
tism, har några helt förkastat begreppet. Jag 
argumenterar för ett kritiskt återtagande av 
angreppssättet. Med förändringar av det 
slag jag föreslår nedan, vilka influerats av 
vissa framsteg inom Frankfurtskolan, tror 
jag att begreppet kan stärka vår analys av 
dagens samhällen och vara särskilt fruktbart 
i ideologikritik.

ATT LÄRA AV FRANKFURTSKOLAN
En närmare titt på den historiska utveck-
lingen av sociologiska och socialpsykolo-
giska idéer visar att behandlingen av anti-
semitism i den tidiga kritiska teorin inom 
Frankfurtskolan förutsåg senare begrepp 
som intersektionalitet. De breda empiriska 
studierna i The Authoritarian Personali-
ty utförda av Theodor Adorno, Else Frenkel-
Brunswick och deras kollegor vid Colum-
bia University på 1940-talet, syftade till att 
mäta den auktoritära-fascistiska potentialen 
i den amerikanska befolkningen. En av de-
ras viktigaste upptäckter var att ideologier 
som antisemitism, rasism, sexism, homo-
fobi, etnocentrism och nationalism sällan 
framträder som isolerade fenomen utan 
utvecklas inom ett bredare ramverk – det 
auktoritära ideologiska attityd-syndromet 
(Adorno 1975). 

Ideologier är uppenbart intersektionella: 
de påverkar och förstärker varandra, och 
omformas och återaktiveras konstant i den-
na process. Beroende på politisk lämplighet 
kan dessutom en ideologi hamna i förgrun-
den vid en tidpunkt medan andra fortsätter 
att verka i bakgrunden, redo att tas i bruk. 

IDEOLOGIERS INTERSEKTIONALITET
Insikterna från Adorno och hans medar-
betare hjälper oss att ställa frågan om hur 
antisemitism som ideologi interagerar med 
ideologier som sexism, rasism och nationa-
lism. Hur framträder antisemitiska motiv 
i antifeminism? Hur kan nationalism och 
anti-genusideologier – som en särskild 
variant av antifeminism – dölja en latent 
antisemitism? För att analysera sådana frå-
gor har jag utvecklat idén om ideologiers in-
tersektionalitet (Stögner 2014; 2017b; 2018; 
2019a; 2019b). Jag menar inte att ideologier 

är utbytbara eller ska jämställas. Snarare 
menar jag, i likhet med Oskar Negt, att vi 
kan skilja mellan ideologier samtidigt som 
vi ser att dessa får sina specifika uttryck just 
genom interaktionen med andra ideologier. 
Ett sådant sätt att närma sig problemet får 
radikala följder för vår förståelse inte bara 
för hur antisemitismen fungerar utan också 
hur antifeminism, sexism, homofobi, rasism 
och nationalism fungerar.

Jag föreslår en perspektivändring i inter-
sektionell forskning. Mitt ideologikritiska 
förhållningssätt flyttar vår uppmärksamhet 
från nivån som handlar om identitetsforma-
tion, vilket ofta står i förgrunden idag, till 
den nivå som rör hur ideologier döljer soci-
ala motsägelser. Dessutom fokuserar det här 
angreppsättet på frågan om varför repressiv 
social kategorisering och identifikation över 
huvud taget sker. Detta byte av fokus, som 
synliggör hur vårt tvång att kategorisera och 
identifiera utgör en förhärskande praxis, 
hjälper oss också förstå varför och när detta 
tvång ibland kan genomsyra identitetspoli-
tik, med negativa konsekvenser.

Ideologier kan bäst förstås som beroende 
av varandra. De framträder oftast tillsam-
mans, men varje ideologi bär delar av an-
dra ideologier med sig och därför kan de 
sammanfogas. På grund av sin komplexi-
tet är antisemitismen särskilt lämpad för 
denna typ av analys, som vi kan benämna 
intersektionell. Antisemitismen är näm-
ligen genomsyrad av sexism, rasism, och 
nationalism, samtidigt som den återspeglar 
ekonomiska klassrelationer på ett fullstän-
digt bedrägligt och förvrängt sätt, maskerat 
som en kritik av kapitalismen. Antisemi-
tismen kan därför förstås som ett ovanligt 
tydligt exempel på en ideologi som inrym-
mer andra ideologiers kännemärken.

 
ANTISEMITISMEN KNUFFAR JUDARNA 

BORTOM INTERSEKTIONALITETENS 
STABILA KATEGORIER

De flesta samhällen organiseras längs binära 
markörer som nerifrån-upp, inifrån-ut, vit-
svart, manlig-kvinnlig, hetero-lesbisk/gay. 
På motsvarande sätt positionerar ideologier 
som rasism, sexism, homofobi, nationalism 
och etnocentrism svarta, kvinnor, gay och 
lesbiska, utlänningar och främlingar mer 
eller mindre otvetydigt längs dessa binära 
koder. Antisemitismen, däremot, karaktä-
riseras av ambivalens i förhållande till dessa 
markörer. Judar positioneras inte otvety-
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digt på den ena eller andra sidan av dessa 
markörer, utan tillskrivs snarare en position 
bortom dessa binära kategorier. 

Antisemitismens historia visar att judar ses 
som okategoriserbara i förhållande till de tre 
dimensioner som är centrala i ett klassiskt 
intersektionellt angreppssätt: kön/sexualitet, 
klass och ras/etnicitet/nation. Detta ser vi i 
1800-talets föreställning om den antinationa-
listiske juden, som påstods ifrågasätta princi-
pen om nationalitet, och än mer i bilden av 
juden som en ”gender bender” som överskri-
der det binära. I antisemitismen är judar inte 
heller tydligt kopplade till klass, utan identi-
fieras samtidigt med både kommunism och 
kapitalism, och särskilt med finanskapital. 
Judar representerar inte så mycket en främ-
mande, hotfull identitet utan snarare en icke-
identitet, med andra ord hotet om upplös-
ning av identitet och enhet.

De antisemitiska stereotypernas anti-ka-
tegoriska karaktär gör dem svårgreppbara 
för de dominerande intersektionella an-
greppssätten som förutsätter ett ömsesidigt 
beroende av stabila kategorier. Antisemi-
tism förnekar judar en tydlig kategorisering 
och blir effektiv och slagkraftig genom sin 
närmast ”queera” korsning av vanliga mot-
satspar och underminering av tydliga kate-
gorier. Antisemitismen suddar i sig själv ut 
kategorierna och avbildar ”juden” som inte 
tillhörande något identitetskriterium.

Antisemitism uttrycker en specifik rädsla 
för att enheten och identiteten i nationen, 
religionen, samhället etc. kan infiltreras 
och lösas upp. Konspirations-
myter är manifestationer av 
denna fruktan. I den här kon-
texten representerar judar inte 
en främmande och/eller fientlig 
identitet, utan snarare en anti-
identitet, med andra ord ett 
medel som löser upp kollektiva, 
kulturella identiteters fasta grän-
ser. Här framträder en tydlig skill-
nad i förhållande till nyare former 
av rasism, som kulturell rasism eller ”rasism 
utan raser”. 

Den antimuslimska diskursen tillskri-
ver till exempel muslimer en hermetiskt 
tillsluten och fixerad identitet. I antisemi-
tiskt tänkande påstås judar tvärtom sakna 
identitet och rötter. Nationalsocialismen 
uppfattade inte judar som en ”främmande 
ras” som skulle förtryckas och exploateras 
utan som en ”anti-ras”, som ”den negativa 
principen som sådan”, vars utplåning var en 
förutsättning för världens frälsning (Hork-

heimer and Adorno 2002). Tron på fräls-
ning genom förintelseantisemitism sprang 
ur en syn på judar som emanerande från en 
icke-plats bortom världens auktoritativa ka-
tegoriska ordning. Låt oss granska de olika 
icke-platser på vilka antisemitismen place-
rade ”juden”.

DEN ”ANTI-NATIONELLE JUDEN”
Antisemitismen framställer judar som il-
lojala mot varje nation och oförmögna att 
etablera en riktig stat. Denna föreställ-
ning kan spåras tillbaka till de europe-
iska nationalstaternas framväxt på sent 
1700- och 1800-tal och förvandlade det 
faktum att judarna som folk inte hade en 
egen nationalstat till stereotypen att de 
skulle infiltrera andra nationer och un-
derminera nationalstaten inifrån. De an-
sågs vara internationella, kosmopolitiska, 
fritt flytande, rotlösa, oäkta och opålitliga 
i fråga om den egna nationella identifika-
tionen. Nationalism och konstruktionen 
av en homogen nationell gemenskap rik-
tade sig inte bara gentemot externa fien-
der utan utvecklades också genom det 
uttryckliga uteslutandet av ”främmande” 
och ”icke-tillhörande” element inom na-
tionsgränsen.

Som gestalt fungerade ”den anti-nationel-
le juden” därigenom som en projektionsyta 
för icke-erkända oklarheter och motsätt-
ningar inom den moderna nationalstaten, 
likaväl som för legitimeringen av nationa-
listisk exkludering: etnisk (och i mindre 

utsträckning även medborgarbaserad) 
nationalism döljer effektivt uppdelningen 
av samhället i ekonomiska klasser och fö-
respeglar en enhet som i verkligheten vi-
sar sig vara väldigt skör. Splittringen inom 
enheten projiceras på den ”anti-nationella 
juden”. Detta motiv återkommer i extrem 
antisionism, vilken avvisar den judiska 
statsbildningen som en ”artificiell entitet”, 
och återfinns idag i allt ifrån nynazistiska 
till islamistiska och ”anti-imperialistiska” 
diskurser.

JUDEN SOM ”GENDER BENDER”
Oräkneliga är de bilder, särskilt under det 
sena 1800- och 1900-talet, som tillskrev ju-
dar en tvetydig könstillhörighet och sexu-
alitet. Antisemitismen har traditionellt an-
sett judiska män vara feminina och judiska 
kvinnor maskuliniserade. De har påståtts 
sudda ut den tydligt dragna gränsen mellan 
könen, och upplösa könsidentiteten, om-
vända könsrollerna och den könsspecifika 
arbetsdelningen. Följaktligen tolkades även 
kvinnors frigörelse som en judisk komplott 
mot folkets enhet. På grund av den mellan-
liggande positionen rörande kön och sexu-
alitet som tillskrevs dem, sågs judar som 
ett grundläggande hot mot den kulturella 
gemenskapens enhet, vilken ännu idag är 
oskiljaktigt kopplad till den heteronorma-
tiva ordningen.

Frigjorda kvinnor som krävde autonom 
subjektivitet och sexualitet sågs som delakti-
ga i den judiska konspirationen: den ”judiska 
demokratiska feministiska mammonandan”, 
som den nazistiske tänkaren Ludwig Lang-
emann formulerade det 1919. Detta är på 
intet sätt överspelat i vår tid, vilket vi kan 
se i högerextrema anti-genusideologier runt 
om i Europa och Amerika, i vilka feminis-
men fungerar som den nya syndabocken för 
samtida identitetskriser.    

Islamister tydliggör ännu mer explicit den 
nära förbindelsen mellan antisemitism och 
anti-genuspropaganda: exempelvis ser den 
andlige ledaren i Iran, Ali Khamenei, i ”ob-
jektifieringen av kvinnor” i väst och ”kon-

cept som rättvisa mellan 

könen” en ”sionistisk konspiration för att 
förgöra det mänskliga samhället”. Eller se 
på den algeriske islamisten Malek Bennabi 
som på 1960-talet orerade om ”kvinnans, 
judens och dollarns århundrade” och på så 
sätt summerade de hot mot den islamiska 
gemenskapen som han ansåg centrala  (Ben-
soussan 2019).

JUDEN SOM DEN ”MISSANPASSADE BORGAREN”
Ett av huvuddragen i antisemitismens klas-
siska reservoar är att judar identifieras som 

New York Times och Haaretz uppmärk-
sammar kontroverserna kring Women’s 
March och antisemitism. 
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mellanhänder i ekonomin, exempelvis i 
handel, bankväsendet och penningtrans-
aktioner, och därför huvudsakligen ses som 
spekulanter och finanskapitalister. I feodal-
samhället nekades judar att äga land och 
att tillhöra skrån, precis som de i moderna, 
funktionellt differentierade kapitalistiska 
samhällen under lång tid exkluderades 
från ägande av produktionsmedlen, källan 
till mervärde. Av det skälet tvingades de i 
ökad utsträckning in i positionen som mel-
lanhänder.

Att alla bankirer var judar och alla judar 
var engagerade i penningtransaktioner, å 
andra sidan, har alltid varit en antisemitisk 
kliché, tätt förknippad med den antisemi-
tiska idén att judar inte vill arbeta. Detta 
leder i sin tur fram till den ideologiska upp-
delningen i ”produktiva” och ”rovgiriga” 
kapitalförhållanden. Köpmannens position 
är mellanhandens vilket gör att klasspositio-
nen framstår som tvetydig och oklar: judar 
var varken herrefolk eller tjänare. Om de 
identifierade sig med borgerligheten stötte 
de på klichén om den ”missanpassade bor-
garen” (Adorno 1975), som bara imiterade 
den kapitalistiska affärsverksamheten men 
saknade känslan för riktigt och äkta entre-
prenörskap och därför representerade ka-
pitalismens negativa effekter i sin renaste 
form. Som en röst från arbetarklassen sågs 
de som hycklare, som från en position alie-
nerad från fysiskt arbete talade om saker de 
inte visste något om.

 
SAMMANFATTNING: 

INTERSEKTIONALITET KAN INTE 
VARA EN EMANCIPATORISK TEORI OM 

DEN EXKLUDERAR ANTISEMITISM

Motsägelsefullhet, tvetydighet och  det 
omöjliga i att entydigt klassificera antise-
mitismen, liksom dess flytande gränser 
mot och otaliga överlappningar med andra 
ideologier är skälen till att den under den 
snabba och omvälvande moderniserings-
processen utvecklades till en allomfattande 
och förvrängd världsbild. Den har hjälpt till 
att stabilisera ett system av värderingar och 
normer som uppfattades som hotat. Anti-
semitismen har, mer än andra ideologier, 
hjälpt till att bibehålla de traditionella reg-
ler som präglat kapitalismen, patriarkatet 
och nationalstatens ordning genom att 
alltid vara sexistisk, homofobisk, natio-

nalistisk och rasistisk, och dessutom ge-
nom att posera som antikapitalistisk och 
anti-imperialistisk. Det konsekvent anti-
kategoriska inslaget, som placerar judar 
bortom kategorierna, skiljer antisemitism 
från andra ideologier, som är mycket min-
dre tvetydiga.

Denna insikt utmanar de angreppssätt 
som utgår från att det måste finnas en kri-
tisk potential i en anti-kategorisk syn. Anti-
semitismen överskrider i sig själv effektivt 
kategorisering genom att positionera judar 
bortom kön, sexualitet, klass, etnicitet och 
nation. Det är ur just detta särdrag som 
antisemitismen utvinner sin effektivitet. Vi 
måste förstå att i antisemitismen kan helt 
enkelt allt tolkas mot judarna – inte minst 
att de sägs inte passa in i de socialt före-
skrivna kategorierna.

Ett intersektionellt angreppssätt får inte 
begränsas endast till insikten att samhäl-
let är strukturerat utifrån vissa kategorier, 
utan måste, via en radikal maktkritik, 
blotta dessa kategoriers sociala orsa-
ker och förhållanden. Denna process av 
ständigt återkommande kategorisering 
av människor i samhällen och den under-
liggande traditionella identitetslogiken 
måste också kritiseras. Förhållningssättet 
till ideologiers intersektionalitet som fö-
reslås här är därför kritiskt till angrepps-
sätt som understödjer en identitetspolitisk 
eller kulturrelativistisk diskurs och som i 
antirasistisk förklädnad kan tippa över i 
riktning mot antisemitism och homo-
fobi. Den kritik av intersektionalitet som 
presenterats här syftar till att öppna upp 
angreppsättet för en dialektisk feministisk 
teori som inte är blind för antisemitism, 
och som därför är sammankopplad med 
en verklig emancipatorisk praktik. 

(Jag skulle vilja tacka Elke 
Rajal, Wien, och Alexandra 
Colligs, Frankfurt, för deras 
värdefulla kommentarer till 

denna text.)
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Håkan Holmberg till minne

Det är med stor sorg vi mottagit beskedet att vår tidigare ordförande Håkan Holmberg gått bort.
Håkan ledde Svenska kommittén mot antisemitism mellan 1989 och 1998 då kommittén med begrän-

sade resurser och svagt stöd länge fick arbeta i motvind. Det var en tid då nynazister utförde flera brutala 
våldsdåd, inklusive flera mord, och hetsen mot judar, invandrare, homosexuella och andra minoriteter 
blev allt mer aggressiv.

Parallellt hade närradiostationen Radio Islam inlett sina sändningar. Under en rad år spreds grovt judehat och pro-
paganda som förnekade Förintelsen i etern. SKMA slog larm och anmälde sändningarna till JK, men protesterna mot 
Radio Islam var få. Sympatierna och ursäkterna för hatpropagandan var desto fler. Radio Islam försvarades av såväl 
extremhögern som av vissa vänsterkretsar och s.k. ”antisionistiska” opinionsbildare samt akademiker som professorerna 
Jan Bergman och Jan Hjärpe. JK åtalade trots det radiostationens ansvariga utgivare som fälldes för hets mot folkgrupp 
i både tingsrätt och hovrätt. I antologin ”Det eviga hatet”, som SKMA gav ut 1993, konstaterade Håkan: ”Det skräm-
mande är att det i fallet Radio Islam 1989 bara var lagstiftningen som fungerade.”

Denna utveckling liksom lärdomarna från Radio Islam-affären och den efterföljande affären Rami-Bergman ledde till 
att SKMA under Håkans ledning beslöt att kraftfullt stärka insatserna för att sprida kunskap om antisemitism, rasism 
och nazism liksom om Förintelsen och dess konsekvenser. Utbildningssatsningar riktade till lärare, journalister och 
andra grupper startades, skrifter som belyste antisemitism, förnekandet av Förintelsen, vit makt-musik och besläktade 
teman publicerades. SKMA lämnade 1996 också in den första JK-anmälan mot flera s.k. vit makt-musikgrupper.

I den offentliga debatten var Håkan, som ordförande för SKMA men också som riksdagsledamot för Folkpartiet 
och långvarig chefredaktör för Upsala Nya Tidning, en av de viktigaste rösterna som alltid med kunskap, saklighet 
och intellektuell skärpa avtäckte och kritiserade antisemitiska yttringar vare sig de uppträdde i radikalnationalistiska 
eller islamistiska sammanhang, i den politiska mittfåran eller den yttersta vänstern, eller ventilerades i debatten om 
Israel-Palestinakonflikten.

Håkan Holmbergs engagemang var emellertid vidare än så. Han personifierade den konsekventa antirasismen och 
det principfasta försvaret för demokratin och dess grundläggande värden. Med samma övertygelse som han bekämpade 
antisemitismen tog han strid mot islamofobi, antiziganism och andra former av rasism och diskriminering. Och med 
samma envetenhet som han kritiserade kommunistiskt förtryck varnade han för det hot mot demokratin som kommer 
från högerradikalism och radikal islamism.

Följdriktigt manade Håkan Holmberg tidigt till vaksamhet mot Sverigedemokraternas framväxt. Han såg med stor 
oro på senare års försök att göra SD till ett rumsrent samarbetsparti och underströk i sin skrift ”Den farliga mångfalden” 
(2018) att partiets nationalistiska ideologi utgör ett hot mot den liberala demokratins grundpelare.

Hans djupa engagemang var även en av de viktigaste drivkrafterna bakom Måndagsrörelsen som i början av 1990-ta-
let, när baltstaternas frigörelse var en öppen fråga, krävde solidaritet med folken i Baltikum. Ännu ett tecken på den 
stridbara liberalism som Håkan stod för.

Att Håkans röst har tystnat är en stor förlust inte bara för SKMA. Han var en unik personlighet som kombinerade 
sitt brinnande engagemang med djup kunskap, intellektuell klarhet och, inte minst, mildhet och respekt för andra.

Svante Weyler
Lars M Andersson
Henrik Bachner
Stéphane Bruchfeld
Agneta Berliner

Kristian Gerner
Niklas Gårdfeldt Leavy
Lena Jersenius
Mirjam Kellermann
Karin Kvist Geverts

Gerald Nagler
Mathan Shastin Ravid
Willy Silberstein
Jesper Svartvik
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Lärarfortbildning om antisemitism i Malmö

Den 12 augusti deltog 
ca 60 lärare från 
olika gymnasie- 

och högstadieskolor i Mal-
mö under en fortbildnings-
dag på Malmö Museer, i 
samarbete med Pedagogisk 
inspiration och Forum för 
levande historia. Fortbild-
ningen genomfördes under 
två pass för att hantera rå-
dande restriktioner kring 
allmänna sammankomster.

Syftet med dagen var att 
stärka pedagoger i Malmö 
genom att skapa rum för 
utbyten, erfarenheter och 
inspiration till kompetens-
utvecklande verktyg för att 
stötta dem i undervisning 
och arbete mot antisemitism och för mänskliga rättigheter.

Respektive pass inleddes med en föreläsning av Ulf Zander, pro-
fessor i historia vid Lunds universitet, som diskuterade antisemi-
tismen i Europa och Förintelsen som historisk företeelse samt hur 
den har beskrivits efter 1945.

Lärarna genomförde sedan en gruppdiskussion tillsammans med 
Malmö Museers pedagog Susanne Edblom och Gustavo Nazar, 
samordnare vid Pedagogisk inspiration, Malmö stad.

Efter gruppdiskussionen höll Niclas Blom, pedagog på Svenska 
kommittén mot antisemitism, en genomgång av utbildningsma-

terialen ”Antisemitism – då 
och nu” samt ”Eternal Echo-
es”. Dessa material är utfor-
made för att underlätta samt 
fördjupa arbetet kring anti-
semitism och Förintelsen i 
skolan. Inspiration och ex-
empel på svåra frågor som 
kan uppkomma i klassrum-
met samt hur dessa material 
kan användas för att stärka 
undervisningen diskute-
rades. Forum för levande 
historia, Pedagogisk Inspi-
ration och Malmö stad höll 
avslutande presentationer 
kring ytterligare stöd för 
lärare. Fortbildningen av-
slutades med en visning av 
utställningen Speaking me-

mories som just nu visas på Malmö Museer.
Många lärare uttryckte uppskattning över att få möjlighet att 

diskutera dessa komplexa frågor under dagen och få ny inspiration. 
Särskilt uppskattat för SKMA var det att se att flera av de lärare 
som deltog i vårens regeringsstödda utbildningsresa med SKMA till 
Förintelsens platser även deltog på detta evenemang. Intresse och 
engagemang för att prata om antisemitism i skolan verkar därför 
vara stort efter genomförda utbildningar.

Niclas Blom
SKMA

Utbildningar

Niclas Blom, pedagog på SKMA, föreläser. 
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Ungdomsutbildningar fortsätter
SKMA:s fördjupande ungdomsutbildningar fortsätter. 
Deltagarna har tidigare genomgått vår stora regerings-
stödda utbildningssatsning om Förintelsen, antisemitism 
och rasism, som inkluderar en studieresa till Förintelsens 
platser i Polen. Ett halvår till ett år efter grundutbildning-
en och resan får samma ungdomar erbjudandet att under 
två helger fördjupa sig i nutida antisemitism och rasism.  

Under första utbildningshelgen handlar föreläsning-
arna om afrofobi, islamofobi samt rasistiska partier och 
rörelser i Sverige och den propaganda de sprider mot oli-
ka minoriteter. När grupperna träffas igen för den andra 
utbildningshelgen behandlas antisemitism, antiziganism 
samt konspirationsteorier och källkritik. Mellan föreläs-
ningarna hålls diskussionspass som i hög grad utgår ifrån 
elevernas vardag, fördomar och rasism som drabbat dem 
själva eller andra i deras omgivning. Mycket tid läggs på 
samtal kring hur man kan identifiera och försöka bemöta 
fördomsfulla och rasistiska påståenden och attityder. 

Under första halvan av höstterminen 2020 har fyra ut-

bildningshelger av detta slag genomförts, fler planeras 
under slutet av året och under våren 2021.

*
Utbildningar för ungdomsförbund 
Under 2021 kommer SKMA att genomföra utbildningar 
för medlemmar i olika politiska ungdomsförbund. Syf-
tet är att stärka deltagarnas kunskaper så att de bättre 
ska kunna identifiera och motverka antisemitiska ut-
tryck och propaganda i såväl den politiska debatten som 
i sin vardag. Deltagarna förbinder sig att efter avslutad 
utbildning sprida kunskaperna vidare och verka för att 
öka engagemanget för arbetet mot antisemitism inom 
sina respektive organisationer. 

Projektet genomförs med stöd från Myndigheten för 
ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF). Informa-
tion om hur man ansöker till utbildningarna kommer 
att skickas ut direkt till politiska ungdomsförbund samt 
pub liceras på SKMA:s hemsida. 
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HÅGKOMSTPROJEKTET
Coronapandemin har gjort att planerade 
utbildningar skjutits upp inom det rege-
rings stödda utbildningsprojektet för hög-
stadieelever och lärare om Förintelsen,    
antisemitism och rasism, som inkluderar 
studieresor till Polen. Regeringsbeslut 
har tagits om att förlänga projektet till 
slutet av 2021. Medan SKMA väntar på 
att det ska gå att resa till Polen igen fort-
sätter förberedelserna. 

En del skolor har med SKMA:s hjälp 
inlett förberedelserna med sina elever. 
Under oktober och november erbjuds lä-
rare som deltagit i projektet att genomgå 
digitala utbildningar arrangerade av Yad 
Vashem, framtagna i samarbete med 
SKMA.

UTBILDNINGAR
HÖSTEN
Under hösten kommer SKMA på upp-
drag av Skolverket starta en utbildning 

för ett trettiotal rektorer. Utbildningen 
ska läggas upp på samma sätt som en 
utbildning för ungdomar inom Håg-
komstprojektet, och startar med ett in-
troduktionsmöte i början av november. 
Under förutsättning att situationen till-
låter kommer ett förberedande semina-
rium, studieresa och en uppföljning att 
ske under våren 2021.

NOVEMBER
I november genomför SKMA tre digi-
tala lärarseminarier om antisemitism 
tillsammans med Forum för levande 
historia. Idéhistorikern Henrik Bach-
ner föreläser om samtida antisemitism. 
SKMA:s pedagog Niclas Blom presen-
terar utbildningsmaterialet ”Antise-
mitism – då och nu” samt delar med 
sig av pedagogiska metoder och tips. 
Seminarierna avslutas med arbetsöv-
ningar ledda av lärarna Helen Persson 
och Linda Näslund.

SEMINARIER OCH FÖRELÄSNINGAR
25 OKTOBER
Mathan Shastin Ravid deltar i ett panel-
samtal på Malmö Muséer om hur man 
kan bevara och levandegöra överlevan-
des minnen och berättelser från Förin-
telsen i en tid av ökande antisemitism.

28 OKTOBER
Niclas Blom leder en workshop för lärare 
kring SKMA:s digitala utbildningsmaterial 
”Eternal Echoes” samt ger praktiska tips för 
klassrummet på en fortbildningsdag an-
ordnad av Judiska församlingen i Göteborg.

10 NOVEMBER 
I samband med minneshållandet av No-
vemberpogromen 1938 arrangerar SKMA 
i samverkan med Forum för levande his-
toria ett digitalt seminarium med tal av 
författaren Agneta Pleijel och en föreläs-
ning med den brittiske historikern Ric-
hard J. Evans. 

Kalendarium

Under senare år har extremnationalismen vunnit mark i Europa och 
USA. I allt fler länder utmanas demokratin och dess grundläggande 
värden. Vi ser också en ökad spridning av konspirationsteorier, inte 

sällan med antisemitiska och rasistiska förtecken. Vissa menar att utvecklingen 
påminner om vad som hände i Europa under mellankrigstiden. Men hur rele-
vanta är jämförelser med 1930-talet för att förstå samtida skeenden?

Den 10 november 2020, i samband med minneshållandet av November-
pogromen 1938, arrangerar Svenska kommittén mot antisemitism (SKMA) i 
samverkan med Forum för levande historia ett digitalt seminarium med syftet 
att fördjupa kunskapen och diskussionen om auktoritära strömningar, konspira-
tionsteorier och antisemitism då och nu – och förstärka arbetet mot antidemokratiska, antijudiska och rasistiska idéer och yttringar.

Ur programmet: 
• Tal av författaren Agneta Pleijel 
• Föreläsning av den brittiske historiken Richard J. Evans om radikalnationalism, konspira-
tionstänkande och antisemitism i Europa och USA – och jämförelser med 30-talet. Evans är 
en ledande expert på Nazityskland och utkommer i höst med boken The Hitler Conspiracies: 
The Third Reich and the Paranoid Imagination. Föreläsningen följs av en diskussion.

Seminariet är öppet för alla intresserade, och arrangeras med stöd av Gerald och Monica Naglers stiftelse.
Fullständigt program med tider och information om hur du kan ta del av det digitala arrangemanget kommer inom kort att 

meddelas på bl.a. SKMA:s och Forum för levande historias hemsidor.

Radikalnationalism, konspirationsteorier  
och antisemitism då och nu

Richard J. Evans. Agneta Pleijel.
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Digitalt seminarium den 10 november 2020
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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 www.resvaskor.com eller  
butiken på Atlasgatan 4, ring och avtala tid före besök
Hälsningar Peter Loeser

Box 27027, 102 51 Stockholm * 08/66167 33
palos@tele2.se * resvaskor.com

OTROLIGT LÄTTA RESVÄSKOR
TILL GROSSISTPRISER
ÄVEN  PRESENTREKLAM

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

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
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Det goda kundmötet börjar alltid med dig 
själv, och ingenting är så bra för lönsam
heten som kunniga och passionerade 
medarbetare. Helt enkelt för att engage
mang smittar och ger ännu nöjdare kunder. 
Service och ett gott kundbemötande är 
därför butikens viktigaste kärnverksamhet.

Säljexperten Susanne Einhorns senaste 
bok kretsar kring just detta och vänder sig 
till alla som arbetar inom detaljhandeln, 
från säljare till butikschef.

BLI EN BÄTTRE 
SÄLJARE

Därefter skickar vi gåvobrevet till angiven adressVarmt tack för din gåva! 
För mer information kontakta SKMA: info@skma.se  08-667 6090 

HEDRA NÄRA OCH KÄRA GENOM ATT STÖDJA  

SKMA!
Vill du hedra en jubilar eller någon annan genom att skänka 
ett bidrag till SKMA? SKMA mottager tacksamt alla gåvor, 

stora som småSom tack skickar SKMA ett gåvobrev med din 
personliga hälsning.

Beloppet kan betalas via Bankgiro 861-6112, Plus-
giro 30129-1 eller Swish 1232886893. Märk betal-
ningen med ”Gåvobrev”Skriv därefter ett e-mail 

till info@skma.se med följande information:
 ◊ Avsändare av gåvobrevet
 ◊ Mottagare av gåvobrevet (inklusive adress)

 ◊ Datum då brevet ska komma fram
 ◊ Personlig hälsning
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INBOX CAPITAL

HAMNGATAN 11
111 47 STOCKHOLM

Jamfa AB
B O R Å S

betald  annonspl ats

B E T A L D  A N N O N S P L A T S
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Willy  
Silberstein AB 

erbjuder

• Medieträning: du blir vas-
sare och tydligare i media efter 

en träning med Willy Silber-
stein, 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 näringsminis-
tern om  

Willy Silberstein som modera-
tor: 

 
”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

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

+

=



 

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 skolanEtt 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.

STÖD SVENSKA KOMMITTÉN MOT ANTISEMITISM

PLUSGIRO 30 1 29-1, BANKGIRO 861-6112, SWISH 123 288 6893
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