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En ny fransk studie visar 
att antisemitiska uppfatt-
ningar är utbredda bland 

högerextrema Front Nationals 
väljare, uppger Euractiv.com 
17/11. Resultaten kolliderar 
med Front Nationals försök att 
framställa sig som ett parti i den 
politiska ”mittfåran”, kommen-
terade Dominique Reynié, chef 
för Fondation pour l’innovation 
politique (Fondapol), som till-

sammans med IFOP genomfört 
undersökningen. 

53 % av Front Nationals väljare 
kunde t. ex. inte tänka sig att rösta 
på en judisk presidentkandidat. 
Motsvarande siffra för hela be-
folkningen var 21 %. Vid sidan av 
Front Nationals väljargrupper var 
antisemitiska uppfattningar jäm-
förelsevis utbredda bland franska 
muslimer och i opinioner som 
sympatiserar med Vänsterfronten. 

I SAMARBETE  MED JUDISKA 
församlingen i Stock-
holm, Föreningen Förin-
telsens Överlevande och 
Forum för levande his-
toria arrangerade SKMA 
den 9 november i Stock-
holms stora synagoga en 
högtidsstund till minne 
av Novemberpogromen 
1938. Kvällen inleddes 
av SKMA:s ordförande 
Willy Silberstein som 
tecknade en bild av da-
gens antisemitism och 
i synnerhet de yttringar 
som gav sig till känna i 
samband med Gazakriget 
under sommaren.

Willy Silberstein över-
lämnade därefter 2014 års 
Elsa-pris till journalisten 
och utbildaren Bilan Os-
man. SKMA:s Elsa-pris, 
som består av ett diplom 
och 20 000 kr, tilldelas Bi-
lan Osman ”för hennes konsekventa och engagerade antirasis-
tiska opinionsbildning i sociala medier och andra sammanhang”. 
Bilan Osman, framhöll Silberstein, är en stark och självständig 
röst i en tid när det antirasistiska engagemanget många gånger 
är selektivt. (Läs mer på s. 3).

Kvällens huvudanförande hölls av journalisten och författaren 
Elisabeth Åsbrink under rubriken ”Samtal, kunskap, långsam-
het”. Vittnesmål från Novemberpogromen lästes upp av Basia 

Frydman och Sam Carlqvist. Aftonens andra tal, ”Till minne av 
den tid som flytt”, hölls av Ingrid Lomfors, generalsekreterare i 
Judiska församlingen i Stockholm. (Åsbrinks och Lomfors an-
föranden återges på annan plats i nyhetsbrevet.)

Sång framfördes av Elias Aaron Johansson som avslutningsvis 
även läste Kaddish-bönen. Elsa-pristagaren såväl som tal, upp-
läsningar och musik möttes av stor uppskattning av en nästan 
fullsatt synagoga.
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Sviktande 
engage-
mang

”Det är djupt oro-

ande att samtidigt 

som antisemitis-

men tilltar i Europa 

så är antalet länder 

som deltar i 2014 

års konferens [mot 

antisemitism i 

Berlin] en tredjedel 

färre än vad som 

var fallet vid 2004 

års konferens; 

och endast ett 

av tre länder som 

2004 skickade en 

utrikesminister eller 

en annan delegat 

på ministernivå 

har skickat någon 

på den nivån till 

denna konferens. 

[...] Frågan måste 

ställas: Borde man 

inte kunna förvänta 

sig att regeringar 

inför detta problem 

åtminstone uppvi-

sar samma grad av 

solidaritet och en-

gagemang idag som 

för ett decennium 

sedan?”
USA:s FN-ambassadör 
Samantha Power, på 
OSSE:s konferens om 
antisemitism i Berlin 

13/11 2014, tio år efter 
det första OSSE-mötet 

på samma tema.

Minnesstund för Novemberpogromen

Rabbinen i judiska församlingen i Göteborg, 
Hillel Hayyim Lavery-Yisraëli, utsattes den 
19/11 för dödshot via mejl. Brevskrivaren 
beklagade att Lavery-Yisraëli inte dödats i 
terrorattacken mot en synagoga i Jerusalem 
samma vecka och hotade även med att jämna 
Göteborgs synagoga ”med marken”. ”Jag blev 
väldigt chockad och orolig, både för mig själv 
och min familj”, sade Lavery-Yisraëli till Göte-
borgs Fria 3/12. Judiska församlingen i Göte-
borg har polisanmält händelsen. 

Hot mot rabbin

Willy Silberstein och Elsa-pristagaren Bilan Osman.
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Denna gång vill jag börja med det 
positiva. Jag har mött många som 
uttryckt uppskattning för de sam-
mankomster som SKMA tillsam-
mans med andra sedan länge ar-

rangerat på årsdagen av Novemberpogromen 
1938. Men sällan har jag mött en sådan över-
svallande reaktion som i samband med detta års 
minnesafton.

 Jag tycker också att kvällen var en av de fi-
naste vi genomfört. En förklaring är fantastiska 
anföranden av författaren Elisabeth Åsbrink och 
Ingrid Lomfors, generalsekreterare vid Judiska 
församlingen i Stockholm (läs deras tal på an-
nan plats i nyhetsbrevet), gripande högläsning 
av vittnesmål och vacker musik.

Jag vill också, och inte minst, uppmärksamma 
Bilan Osman som är årets värdiga mottagare av 
Elsa-priset som Svenska kommittén mot anti-
semitism delar ut varje år just i anslutning till 
årsdagen av Novemberpogromen.

Bilan Osman får priset för sin konsekventa 
och engagerade antirasistiska opinionsbildning. 

Bilan är utbildare på Expo, skriver krönikor 
i Expressen, medverkar på sajten ”Inte rasist, 
men…” och gör över huvud taget ett fantastiskt 
arbete för att motverka mot hat mot muslimer, 
judar, romer och andra utsatta i det svenska sam-
hället. Att få förmånen att överräcka priset till 
henne kändes väldigt roligt. Läs intervjun med 
Bilan på s. 3.

JAG VILL OCKSÅ framhålla att SKMA under hös-
ten inlett en omfattande utbildningsinsats som 
i första hand riktar sig till elever i årskurs nio, 
ett projekt som vi genomför i samverkan med 
kommuner och med stöd av Arbetsmarknads-
departementet. 

Utbildningen syftar till att öka elevernas kun-
skaper om Förintelsen och i bredare mening 
om innebörden och konsekvenserna av antise-
mitiska, rasistiska och antidemokratiska idéer. I 
projektet ingår studieresor till Förintelsens plat-
ser i Polen men också ambitiösa förberedelse-
seminarier och återträffar. Hittills har elever från 

Malmö, Helsingborg och Kalmar deltagit. Under 
våren fortsätter projektet i andra delar av landet.

Under hösten har SKMA även genomfört 
en annan viktig utbildningsinsats: seminarier i 
Göteborg och Malmö om antisemitism, antizi-
ganism och afrofobi riktade till lärare, fritidsle-
dare, poliser och andra yrkesgrupper. Även detta 
projekt stöds av Arbetsmarknadsdepartementet. 
Under våren kommer utbildningen att arrang-
eras i Stockholm.

 
TYVÄRR PÅMINNS VI dock gång på gång om varför vi 
måste fortsätta att utbilda, informera och bilda 
opinion. Låt mig ge några exempel.

I november utsattes rabbinen i Göteborg för 

mordhot. Brevskrivaren hotade även att jämna 
synagogan med marken.

I oktober uppmärksammade Sydsvenskan att 
Adrian Kaba, socialdemokratisk kommunpoliti-
ker i Malmö och ledare för en dialoggrupp mot 
antisemitism och islamofobi, hävdat att Israel 
tränade terrororganisationen Islamiska staten 
(IS). Påståendet är en del av en konspirations-
teori som cirkulerar i antisemitiska miljöer och 
som gör gällande att IS är ett ”sionistiskt” verktyg 
med syftet att svärta ner islam. 

Det vore fel att säga att jag blev förvånad. Kaba 
har ju även tidigare ventilerat antijudiska uppfatt-
ningar. 2012 påstod han att muslimhatet var en 
”judisk-europeisk högerextrem sammansvärjning”. 

Uttalandet om Islamiska staten kritiserades av 

kommunstyrelsens ordförande Katrin Stjernfeldt 
Jammeh (S) och Kaba fick lämna ordförandepos-
ten i dialoggruppen. Hur det kan komma sig att en 
person som spridit judefientlighet utsetts att leda 
eller ens ingå i ett forum med syftet att motverka 
antisemitism och andra fördomar är obegripligt. 
Men med tanke på att gruppen tillkommit på ini-
tiativ av Socialdemokrater för tro och solidaritet är 
kanske inte heller det särskilt förvånande.

Tro och solidaritet har sedan länge en oklar 
och grumlig hållning till judehat. Dess ordfö-
rande Peter Weiderud har inte heller efter Ka-
bas senaste övertramp på ett tydligt sätt markerat 
mot dennes antisemitism. Och Kaba sitter kvar i 
organisationens förbundsstyrelse.

I Europaparlamentet har det polska partiet 
Kongressen för nya högern tagits in i Sveri-
gedemokraternas partigrupp. Det är ett hö-
gerextremt och antisemitisk parti vars ledare 
bland annat försvarat Hitler, ifrågasatt Förin-
telsens omfattning och återkommande agiterat 
om ”judisk kommunism”. I Expressen påpekade 
jag att vi sedan tidigare visste att SD:s ”nolltole-
rans” mot rasism saknar trovärdighet, men att 
alliansen med antisemiter och Hitlerapologeter 
på nytt understryker att även motståndet mot 
judehat är ihåligt. (Läs artikeln på s. 4 i nyhets-
brevet.)

SLUTLIGEN EN ANNAN sak som bekymrar mig. OSSE, 
Organisationen för säkerhet och samarbete i 
Europa, arrangerade i november en stor kon-
ferens i Berlin om den samtida antisemitis-
men. Men det svenska intresset tycks ha varit 
måttligt, ingen minister deltog. Jag håller med 
USA:s FN-ambassadör Samantha Power som 
på konferensen påpekade att i en tid med en 
allt tydligare antisemitism i Europa är det djupt 
oroande att bara vart tredje land som deltog 
på konferensen skickat en delegation på mi-
nisternivå. 

Willy Silberstein
Ordförande för Svenska kommittén  

mot antisemitism

Glädje och bekymmer

»Det svenska 
intresset tycks ha 

varit måttligt.«

Willy Silberstein
Ordförande för Svenska kommittén mot antisemitism
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”Konsekvent antirasism  
är extremt viktigt”

För tredje året i rad delade SKMA ut Elsa-priset, en utmärkelse till 
unga som via sociala medier eller på annat sätt motverkar antise-
mitism och andra fördomar. 2014 års pristagare är Bilan Osman, 
journalist, utbildare på Expo och debattör i frågor som rör rasism. 
Bilan Osman tilldelades Elsa-priset ”för hennes konsekventa och 

engagerade antirasistiska opinionsbildning i sociala medier och andra sam-
manhang. Med sitt ställningstagande mot varje form av rasism, oavsett om 
denna riktas mot afrosvenskar, muslimer, romer, judar eller andra grupper, 
är Bilan Osman en stark och självständig röst i en tid när det antirasistiska 
engagemanget många gånger är selektivt och inkonsekvent.” 

SKMA bad Bilan om en intervju.

Grattis till Elsa-priset 2014. Hur reagerade du på nyheten att du till-
delats priset?
Jag blev såklart väldigt glad och rörd. SKMA är en organisation jag följt 
väldigt länge. Ni gör ett fantastiskt bra jobb med att synliggöra antisemi-
tismen i vårt samhälle, och andra former av rasism. Att få ett pris från en 
organisation jag har en så stor och djup respekt för kändes fint. 

Berätta lite om din bakgrund.
Jag är 22 år, och avslutade min journalistutbildning på Bona folkhögskola i 
Motala i somras. Jag växte upp i Partille och Linköping, och är utbildare på 
stiftelsen Expo, där jag åker runt i Sverige och träffar elever och lärare och 
samtalar, utbildar och föreläser om rasism. Jag är även krönikör på Expressen 
samt skriver för sajten ”Inte rasist men...”, som granskar Sverigedemokraterna.

Varför började du engagera dig mot rasism? Har du personliga erfa-
renheter av att utsättas för fördomar och fientlighet?
Jag har personliga erfarenheter av både afrofobi och islamofobi, och många 
gånger en kombination av dessa. Det kan absolut vara det som väckt mitt 
engagemang. Men det är förmodligen frustrationen inför ett samhälle där 
människor utsätts på grund av sin sexuella läggning, könsidentitet, religion 
eller hudfärg som är min och många andras drivkraft.

I prismotiveringen framhålls att du står för en konsekvent antirasism 
”i en tid när det antirasistiska engagemanget många gånger är selektivt 
och inkonsekvent”. Hur vill du beskriva ditt förhållningssätt till rasism? 
Vad ser du själv för problem med inkonsekvens i den antirasistiska 
debatten, till exempel i förhållande till antisemitism och muslimfient-
lighet? 

Den konsekventa antirasismen är extremt viktig, i synnerhet när vi lever i 
den tid vi gör. Vi måste kunna se kopplingar och likheter mellan olika for-
mer av rasism. När antimuslimska krafter sprider myter om att muslimer 
är ute efter att islamisera Sverige, när det sprids myter om hur muslimer 
har dolda agendor, att de vill avskaffa demokratin och att den muslimska 
befolkningen bär ansvar för vad som sker i Iran, måste man kunna se hur 
det finns liknande retorik i exempelvis den antisemitiska miljön. Myter om 
att judar styr bankerna, media och har dolda agendor. Att man ger judar 
skulden för det som sker i Israel-Palestinakonflikten.
Detta är viktigt att förstå för att se hur allt hat har samma grund, men även 
för att inte osynliggöra rasism som existerar än idag. Att inte sprida före-
ställningar om att antisemitismen slutade existera efter andra världskriget, 
eller använda sig av en antisemitisk retorik i sin Israelkritik. 

Hur uppfattar du att skolan arbetar med frågor som rör rasism och 
antisemitism? 
Jag träffar många lärare som delar min problembild. Samtidigt finns det ett 
tänk i vissa skolor som är problematiskt. Att man förminskar problemen 
med rasism genom att välvilligt försöka lösa allt över en temadag eller tema-
vecka där man äter mat från olika länder, eller pratar om integration. Saker 
som kan ge motsatt effekt och istället exotifiera människor och förstärka 
bilden av ”De andra”. 

Du är själv mycket aktiv i sociala medier. Hur kan de användas för att 
motverka rasistiska budskap?
De kan användas för att ha samtal och diskussioner med människor man 
annars aldrig träffar, och som kanske inte delar ens världsbild. Men också 
för att stärka varandra i den antirasistiska kampen, dela med sig och ta del 
av erfarenheter, kunskap och råd.

Elsa-priset består av ett diplom och en prissumma om 20 000 kr. Vet 
du vad du ska göra för pengarna?
Jag har funderat på att åka utomlands och träffa andra antirasistiska organi-
sationer, se hur de jobbar och så vidare. Och åka till en plats jag aldrig varit 
på – Auschwitz. Även om det kommer att kännas tungt, kan det vara bra 
att även antirasister påminns om rasismens yttersta konsekvenser. 

Intervjuare: Henrik Bachner

>> Läs Bilan Osmans gästkrönika i SKMA:s nyhetsbrev mars 2014.

INTERVJU MED 2014 ÅRS ELSA-PRISTAGARE
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Bilan Osman 
i Stockholms 

stora synagoga 
i samband med 
utdelningen av 
Elsa-priset den 

9 november 
2014. 
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Att Sverigedemokraternas tal om ”nolltolerans” mot rasism saknar 
trovärdighet visste vi sedan tidigare. Alliansen med antisemiter och Hitler
apologeter i EUparlamentet understryker på nytt att även det föregivna 
motståndet mot judehat är ihåligt.

SVERIGEDEMOKRATERNA VISAR ÅTER att talet om nolltolerans är just bara tal och 
inget annat. Det är nu klart att SD i Europaparlamentet kommer att ha det 
polska partiet Kongressen för nya högern i sin partigrupp.

Att sitta i samma grupp i Europaparlamentet är att acceptera deras åsik-
ter. Och i praktiken att ge sitt stöd. I det här fallet till judehat.

Ledaren för Kongressen för nya högern, 
Janusz Korwin-Mikke, har fällt en rad anti-
semitiska uttalanden. Han har bland annat 
sagt att det inte finns bevis för att Adolf 
Hitler kände till Förintelsen. Han har också 
antytt att antalet offer överdrivits, vilket 
faller in i ett bekant mönster av att försöka 
att förminska.

En fråga jag ställer mig är vilken agenda 
man har när man försöker att försvara 
Adolf Hitler? Det behöver knappt skrivas 
att det är en fullkomligt barock tanke att 
göra en av Förintelsens viktigaste figurer 
till någon som inte visste.

Syftet är givetvis att skapa osäkerhet 
kring Förintelsen och att försöka att ge 
upprättelse åt en av männen som låg bak-
om att sex miljoner judar - barn, kvinnor 
och män - mördades kallblodigt. En företrädare för sådana åsikter kommer 
alltså att bli gruppkamrat med Sverigedemokraterna i Europaparlamentet. 
Man tar sig för pannan.

 
JANUSZ KORWIN-MIKKE HAR vidare beskrivit polska judar som en ”fiende” efter-
som de är ”talangfulla kommunister”. Återigen ser vi hur judar buntas ihop 
utifrån stereotypa bilder. Vi har sett vad den formen av hets och hat leder 

till. Med öppna ögon, och helt medvetna om vilket parti det är, sätter sig 
alltså Sverigedemokraterna vid dess sida och ger därmed sin sanktion till 
detta antisemitiska tankegods.

Det är tragikomiskt att partiet säger sig ha nolltolerans mot rasism och 
vara motståndare till antisemitism när de delar partigrupp med Kongressen 

för nya högern. Sverigedemokraterna har 
ibland försökt att utmåla sig som ”judarnas 
vänner”. Jag har inte för en sekund trott på 
dem. Det är ingen ”vänskap” utan ett för-
sök att använda frågan om antisemitismen 
för att angripa muslimer.

 SD har historiska kopplingar till nazis-
men och det finns inslag kvar som påmin-
ner om detta.

 
I SVERIGEDEMOKRATERNAS PARLAMENTSGRUPP 
sitter också Femstjärnerörelsen, vars 
företrädare Beppe Grillo försvarat Mel 
Gibson sedan han påstått att «judar lig-
ger bakom alla världens krig». Grillo har 
vidare banaliserat Förintelsen när han 
uttalat sig om skylten vid ingången till 
förintelselägret Auschwitz.

Nolltolerans, SD? Om det inte vore så allvarligt skulle jag skratta. Men nu 
går inte det. Sverigedemokraterna sanktionerar judehat i Europaparlamentet.

Vad man säger i politiken är viktigt. Men vad man gör är det viktiga.

Willy Silberstein
Ordförande för Svenska kommittén mot antisemitism

Artikeln publicerades i Expressen 6/11 2014.

Kongressen för nya högerns EU-parlamentariker Robert 
Iwaszkiewicz och Janusz Korwin-Mikke.

SD har hävdat att det endast är en enskild 
ledamot ur Kongressen för nya högern, Ro-
bert Iwaszkiewicz, som blivit medlem i EU-
gruppen EFDD och att något samröre med 
det polska partiet inte finns. Detta tillba-
kavisas av Rafal Pankowski, polsk forskare 
och expert på högerextremism. Till Expo 
Idag 23/10 säger han: ”I polska medier 
har det bekräftats av [partiledaren] Mikke 
själv att partiet accepterat detta. EFDD gick 
med på en uppgörelse med Kongressen för 
nya högern som parti och inte bara med 
en individ. De låstas att det handlar om en 
person, men det var ett beslut som skedde 
av partiet. Beslutet legitimerar också Kon-
gressen för nya högern i Polen. För partiet 
är det viktigt att synas på den europeiska 
arenan och de får mer utrymme efter den 
här uppgörelsen.”

CITAT AV JANUSZ KORWIN-MIKKE, PARTILEDARE FÖR KONGRESSEN FÖR NYA HÖGERN

”[Hitler] kände förmodligen inte till att judar utrotades”.

”Vi är emot att egendom som tillhörde den ena eller den andra juden åter-
lämnas. Det är en Förintelseindustri.”

”Judarna är ett talangfullt folk, och genom att de är talangfulla kommunister 
är de våra värsta fiender.”

”[Judar] är så stolta över de sex miljonerna mördade i Förintelsen att jag 
ibland tänker, att om Eichmann hade motsatt sig att skicka de ungerska 
judarna till dödsläger så skulle han kunna ha anklagats för antisemitism, 
eftersom det hade minskat antalet mördade, något som tas upp så fort till-
fälle ges.”

Janusz Korwin-Mikke har även uttalat sig nedsättande om andra grupper, 
däribland svarta, homosexuella och kvinnor. 

Källor: The Jewish Chronicle, The Guardian

”BESLUT FATTA-
DES AV PARTIET”  

SD sanktionerar judehat
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Förra veckan skickade en bekant några bilder som han 
tagit under ett besök i Auschwitz-Birkenau. Någon hade 
klottrat i en av fångbarackerna: ”The same in Palestine 
from Israil is happening now.” Och därunder: ”Free Pa-
lestine”.

Inte bara språket är fel med den första meningen. Och 
medan ”Befria Palestina” i sig är en oproblematisk slogan, 
såvida det inte betyder att Israel ska avskaffas e.d., så gör 
valet av plats den till något vidrigt. Ett angrepp på dem som 
en gång låg i baracken. Den är ett skolexempel på när ett 
yttrande blir oacceptabelt på grund av det sammanhang det 
ingår i. Det förstår väl alla. Eller? 

I Malmö är Adrian Kaba-historien 
bara den senaste i en serie demon-
strationer av hur antisemitiskt 
tankegods frodas i vår mitt. Den visar 
att en person, socialdemokratisk 
politiker, som uttryckt antisemitism 
kan komma att bli ledare för en 
grupp med uppgift att bekämpa just 
antisemitism, och sedan fortfarande 
åtnjuta förtroende efter att ha gjort 
samma sak en gång till. 

Kaba utsågs leda en grupp som ar-
betar mot antisemitism trots att han 
talat om en ”judisk-europeisk höger-
extrem sammansvärjning”. Nu har han påstått, i en diskussion 
där han använder ordet ”sionisthundar”, att terrormaskinen IS 
skulle ha tränats upp av Mossad. Ändå uttrycker s-föreningen 
Tro och solidaritet fortsatt förtroende för honom. Där tvivlas 
det inte på att han är ”emot antisemitism”. 

Alla goda antirasister anser sig vara motståndare till och 
aktiva mot antisemitism. Antologin Rasismen i Sverige – 
nyckeltexter 2010-2014 som nyligen kom ut lyfter i sitt förord 
fram den ökande antisemitismen som ett problem vid sidan 
av islamofobi och antiziganism. Men ingen av texterna 
behandlar antisemitism. Två gånger tas det upp som ett icke-
problem (något alla ryggradsmässigt reagerar mot, till skill-
nad från andra typer av hat), en gång nämns det i en parentes. 
Detta i en tid då många judar inte längre känner sig trygga i 
Sverige och öppet antisemitiska slagord ropas i demonstratio-
ner i Berlin och Paris.

Att pliktskyldigt undervisa och tala om Förintelsen är inte 
heller detsamma som att behandla dagens antisemitism. Det 

kan naturligtvis vara det – och några av de vanligaste inslagen 
i dagens judefientlighet handlar förvisso också om Förintel-
sen. Stora ansträngningar görs för att förneka den, försöka 
bevisa att den aldrig ägt rum; och där den inte förnekas läggs 
skulden för den hos offren. Ibland rent konkret, genom att 
”sionister” påstås ha stått bakom skeendet, tillsammans med 
nazisterna. Ibland skuldbeläggs offren på det sätt som visas 
i klottret i Auschwitzbaracken. Antisemiter tenderar att inte 
vilja eller kunna se judar som offer, eller som förtryckta, 
eftersom den antisemitiska fantasin kopplar ihop dem med 
överordnade, och sadistiska, positioner.

Skära människor börjar nu lära sig att rasism mot svarta 
inte bara handlar om våld och öppen 
diskriminering, utan också om ett sym-
bol- och bildspråk. Det är högt på tiden 
att också de föreställningsmönster som 
utgör antisemitismens överbyggnad börjar 
diskuteras. Där finns föreställningar om 
”Israel” och ”sionism” som ingredienser 
i större mönster av sammansvärjningar, 
hemlig makt. Antisemitismen bär en mask 
som får den att se ut som maktkritik – 
därför finns den ibland till och med inom 
antirasistiska sammanhang.

Medan den antirasistiska rörelsen alltså 
hyser ett svagt intresse för att ta itu med 

antisemitismen försöker Sverigedemokraterna perverst nog 
göra den till ”sin” fråga. För dem är den ett instrument att 
använda i hatkampen mot muslimer – som om inte den 
helkristna ursvensken skulle kunna vara antisemit. En av 
deras egna medlemmar uppmärksammades härom veckan då 
han spridit konspirationstanken att familjen Rothschild ligger 
bakom alla krig. Även denne person försvaras av partikam-
rater som förklarar att han inte förstod att det handlade om 
antisemitism. 

Skillnaden mellan SD och S ter sig i det här avseendet inte 
särskilt stor. ”Alla vet” vad antisemitism är – ändå tycks den 
ofta kunna komma hur nära som helst utan att upptäckas. 
Behovet är stort av en brett förankrad rörelse mot antisemi-
tism som inte använder den i egna politiska syften, och på all-
var intresserar sig för den judiska minoritetens välbefinnande.

Charlotte Wiberg
Fri skribent

Den hemlösa kampen 
mot antisemitism

Gästkrönika av Charlotte Wiberg

»Antisemitismen 
bär en mask som 
får den att se ut 

som maktkritik.«

G Ä S T K R Ö N I K A
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Den 9 november arrangerades i Stock
holms stora synagoga en samman
komst till minne av Novemberpogro
men 1938. Kvällens huvudanförande 
hölls av Elisabeth Åsbrink, som reflek
terade över förhållningssätt till hatet i 
vår egen tid. Här följer hennes tal.

Om ni använder den engelsksprå-
kiga versionen av sökmotorn 
Google, och slår in ordet JEW 
får ni en officiell ursäkt från The 
Google Team. Resultatet av er 

sökning, skriver Google i en särskilt utformad 
annons, kan vara obehagligt och beklagar om 
upplevelsen gjort er upprörda. Skälet till det 
eventuella obehaget, förklarar sökmotorns team 
vänligt, är antisemitism.

Idag är det sjuttiosex år sedan den så kallade 
Kristallnatten ägde rum, och blev inledningen 
till det värst tänkbara slut. Kristallnatten. Ett så 
vackert namn. Som Svansjön. Vintergatan. Jag 
avskyr det. Metaforen immar igen minnet och 
skapar natt och dimma. En pogrom är en pog-
rom, det finns inget skimmer där.

Novemberpogromen. 36 timmar öppet våld, 
kollektivt våld, våld utövat av en majoritet, riktat 
mot en skyddslös minoritet. Våld utan ordnings-
maktens ingripande.

Inför att stå här idag, har jag funderat mycket 
på var tyngdpunkten ska läggas – är vi här för att 
hedra minnet av det som hände då, det var inled-
ningen på folkmordet på de europeiska judarna. 
Eller finns det en risk för att vi står stilla, fast i det 
förflutna och får svårt att skilja dagen från gårda-
gen? Var bör tyngdpunkten placeras? Då eller nu?

Så läste jag en bok, som delvis svarade på frå-
gan: Det är den polska journalistens Anna Bi-
konts bok ”Vi i Jedwabne”. Hon undersöker en 
by i nordöstra Polen, där de polska katolikerna 
en solig sommardag 1941 mördade sina polska 
judiska grannar.

För 14 år sedan utbröt en intensiv debatt i Po-
len, då historikern Jan T Gross skrev om mas-
sakern och kunde slå fast att det inte var de tyska 
nazisterna som mördade judarna, utan det var 
polackerna själva. Och att de sedan la beslag på 
de mördades ägodelar, pälsar, klockor och hus. 
Journalisten Anna Bikont åker till byn i nutid 
– under den första halvan av 2000-talet – och 
söker människor som deltog, bevittnade eller 
överlevde massmordet, och hennes bok är en 
loggbok över arbetet.

Den är svår och viktig läsning, därför judeha-
tet hon möter är högst aktivt, än i dag.

Hennes bok är också ett både praktiskt och 
psykologiskt svar på frågan om tystnaden efter 
kriget.

– Skulden. Vilken förövare vill tala om sina 
brott, om hur de fått fördelar av sin grannes 
död?

– Hatet.  I Polen, särskilt i denna nordöstra 
del, hade katolska kyrkan fört intensiva antise-
mitiska kampanjer under hela nittonhundrata-
let. Vi vet att hat-kampanjer får många männ-
iskor att hata, vi vet att de fungerar.

– Och: den totalitära idéns genomförande.

NITTONHUNDRATALETS EUROPA HAR på ett avgörande 
sätt skapats genom två mäns handlingar. Dessa 
två står ansvariga för totalitarismen – om inte 
dess idé, så idéns fullständiga genomförande.

Historikern Jan T Gross sammanfattar totali-
tarismens effekt på samhället med orden ”insti-
tutionaliserad aggression”. Människorna under 
de här två männens makt – ledaren för Sovjet 
och ledaren för Nazityskland – indoktrinerades 
med agg gentemot varandra och uppmuntrades 
att agera utifrån aggression. Stad vändes mot 
landsbygd, industriarbetare mot lantbrukare,  
välbärgade bönder mot fattiga, barn mot sina 
föräldrar, unga mot gamla, och etniska grupper 
mot varandra.

Divide et impera, söndra och härska, är 
grunden för all form av totalitarism och dikta-
tur – och utgör alltså motsatsen till demokrati. 
Antalet döda, mördade, som en följd av dessa 
två mäns handlingar är obegripligt och chock-
erande stort.

Enligt historikern Raul Hilberg består folk-
mordets skeende av fem faser;   att definiera 
offren, samt urskilja dem från resten av be-
folkningen. Att frånta möjligheter till inkomst 
och levebröd. Att koncentrera geografiskt. Att 
förinta. Att därefter lägga beslag på deras per-
sonliga ägodelar.

Nazityskland bar på den totalitära idén om 
världsherravälde genom krig, och rånet av den 
judiska befolkningen var ett sätt att finansiera det 
extrema europeiska våld som vi idag kallar andra 
världskriget. Det finns historiker som hävdar att 
det i själva verket var en lika stor drivkraft i folk-
mordet som det institutionaliserade judehatet.

Anna Bikonts möte med dagens antisemitism 
i nordöstra Polen svarar på den frågan om vi ska 
befinna oss i dåtid eller i nutid. Vi måste vara 
både här och där. Dåtiden är bara en bortre del 
av vårt nu. Vi som lever idag, befinner oss i ett 
tomrum som inte är existentiellt, utan faktiskt.  
Det andra världskriget – med allt vad det inne-
bar – var resultatet av totalitarism och vi lever 
konsekvenserna: i ett negativt rum, i avsaknad 
av de oskrivna böckerna, arbetet som aldrig blev 
utfört, tankar aldrig tänkta, liv aldrig levda.

Tre ljusfläckar skymtar, solkatter i den euro-
peiska graven. Bulgarien skapade ett visst un-
dantag från folkmordets logik och nära 50 000 
judar överlevde där. I Albanien öppnade man 
gränserna för judiska flyktingar, gav dem mus-
limska identitetshandlingar och lyckades skydda 
runt 2 000 människor. Och i Danmark trädde 
det offentliga in genom Socialtjänsten, som 
tog hand om flyende danska judars lägenheter 

Samtal, kunskap, långsamhet

FO
TO

: H
A

M
P

U
S

 A
N

D
E

R
S

S
O

N
, E

XP
O

Elisabeth Åsbrink talar i Stockholms stora synagoga.
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Samtal, kunskap, långsamhet
och ägodelar, skyddade dem från plundrare 
och kunde se till att en stor del av flyktingarna 
fick sina hem tillbaka efter åren i Sverige eller i 
deportationen. Det vill säga: det som hände är 
motsatsen till att skilja ut en del av befolkningen 
från resten, motsatsen till rån.

FASCISM OCH JUDEHAT har varit mina trogna följesla-
gare de senaste tre åren. Det finns  strax under 
1500 bibliotek i Sverige, jag har besökt några 
hundra av dem samt mött publik på teatrar, 
föreningshus, skolor och pratat om fascism och 
judehat, förr och nu. Det låter kanske inte som 
en feel-good-happening, men är både vackert 
och viktigt.

Många människor bryr sig. Många – de allra 
flesta – hatar inte någon, ett enda dugg. Men 
de är bekymrade, följer EU-parlamentsval, ser 
Uppdrag Granskning och bryr sig om vår ge-
mensamma värld. Och jag får frågan: vad ska 
vi göra? Varför fortgår hat mot muslimer, mot 
judar? Hur kan vi möta de krafter som kastar 
glasflaskor mot barnvagnar, som hotar homo-
sexuella, eller misshandlar människor på grund 
av deras hudfärg?

Då tänker jag på den italienske författaren 
Primo Levi, som skrev om sitt år i fångenskap i 
Auschwitz, och om dehumaniseringen. Minnet 
av poesin gjorde lägerfången Primo Levi till den 
han egentligen var, en bärare av förädlad kun-
skap, utvecklad tanke, längtan och nyfikenhet: 
en människa.

Men Auschwitz lärde honom att människo-
släktet var kapabelt att bygga upp en oändlig 
mängd smärta; och ”att smärtan är den enda 
kraft som skapas ur ingenting, utan kostnad 
och utan möda. Det räcker med att inte se, inte 
lyssna och inte handla.”

Alltså måste vi välja motsatsen: Att se, att 
lyssna och att handla.

Så när jag får frågan – vad ska vi göra med 
hatet som fortfarande finns – svarar jag det 
enda möjliga, det enda som försonar, det enda 
praktiska, för alla lika, för att jag är demokrat 
och kan inget annat än att ta demokratins in-
strument och bruka dem, jag svarar: Samtal, 
kunskap, långsamhet.

Ibland blir några arga människor argare. De 
gillar inte ordet långsamt, det gjorde inte jag 
heller när jag var runt 23, och ibland tror vissa 
att när jag säger samtal menar jag motsatsen till 
politik, när jag istället menar motsatsen till våld.

IDAG KAN VI inget annat än fortsätta undersöka det 
obegripliga som om det var begripligt,  utan att 

förvänta oss en punkt där vi kan lägga allt åt si-
dan och säga; nu förstår jag, nu är det avklarat. 
Men vi kan också dra en avgörande slutsats, 
faktiskt en livsavgörande lärdom: Botemedlet, 
motrörelsen till det som blev så många miljoner 
människors extremt plågsamma död är motsat-
sen till totalitarismen. Det kan sammanfattas i 
ett enda ord, nämligen demokrati.

Vi lever – de flesta av oss – i glappet mellan tid-
ningsallvar och fridsamt vardagsliv, mellan verk-
lighet och verklighet. Det är en obehaglig känsla.

Mitt liv – där dom jag älskar är friska, där jag 
har ett hem att komma till, kan sitta på balkong-
en och se fåglarna flyga förbi – är helt enkelt 
extremt privilegierat och står i rakbladsvass kon-
trast till den verklighet jag tar del av genom me-
dias rapportering. Världens våld och hat känns 
alltför ofta hopplöst och svårt att stå ut med.

Så när en vän nämnde Steven Pinker – en psy-
kologiprofessor och författare –  försökte jag bli 
klok på hans budskap: världens våld har mins-
kat, både på lång sikt och kort, både vad gäller 
död orsakat av krig, mord, folkmord, homofobi 
och rasism. Nuet är troligen det mest fredliga 
av tidevarv.

Och, slår han fast, det är strukturer av civili-
sation som skyddar oss. Vi har regeringar som 
representerar oss och system för att lösa kon-
flikter mellan stater istället för mellan individer 
eller grupper. Förnuft och rationalitet bidrar till 
förändringen. Kunskap, upplysning, politik – is-
tället för våld.

ATT SE TIDEN som en rätlinjig väg är frestande, men 
egentligen vet vi att det finns hörn och vänd-
ningar som ingen av oss kan förutse. Beirut på 
80-talet genererade stora rubriker om själv-
mordsbombare; ett skrämmande och till synes 
ändlöst våld där människor sprängdes till bitar.

Eller Belfast. Protestanter mot katoliker, rika 
mot fattiga, familjer mot familjer. Tidningarna 
slutade aldrig rapportera. Att uttrycka något 
slags hopp om samtal, eldupphör eller förso-
ning verkade vara höjden av naivitet och poli-
tisk blindhet.

Men tiden kröker sig. Vi kan helt enkelt inte 
veta vad som finns på andra sidan kommande 
minut.

Berlinmuren föll. Vem hade förutsett det, ens 
några dagar innan det skedde? Decennier av 
förtryck av alla mänskliga rättigheter luckrades 
upp den där novembernatten 1989. Självmords-
attackerna i Libanon upphörde, men inte genom 
magi, utan av rationella skäl: när politiskt arbete 
lönade sig bättre.

Läget i Nordirland förändrades efter 40 år, ett 
fredsavtal skrevs 1998, och ledde till politiskt 
samarbete.

Halmstrån är halmstrån. Det finns en risk att 
de förvandlar en till nåt statsråd som ropar att 
allt blir bättre bara vi håller hand och sjunger 
We shall overcome.

Men det handlar inte om att invänta bättre 
tider, utan om att kliva över glappet mellan verk-
lighet och verklighet utan att falla ner i hopplös-
het. Och att inte förlora tron på det som skapar 
civilisation; empati, självkontroll, moral och 
förnuft.

Inte sluta att använda det bästa vi har för att 
motverka våld och historiens upprepning: Sam-
tal, kunskap, långsamhet.

Och vi är många som delar den strävan. Här-
omdagen fick jag ett brev från en klass vuxen-
studerande som fått min bok om den judiske 
flyktingpojken Otto att läsa. De skrev att de först 
inte velat ta till sig en hemsk historia, men att de 
sedan slukat boken. Och avslutar brevet så här:

”Vi var mycket rörda över Ottos och din his-
toria och vi tycker att ditt verk är viktigt än idag 
och därför måste vi medborgare se till att välja 
politiker som respekterar människor på samma 
sätt. Stor kram från oss alla:

Sarobari (Iran)
Mahdi (Afghanistan)
Na (Kina)
Orietta (Peru)
Evelyne (Kamerun)
Enrique (Kuba)
Eva (Ukraina)
Marta (Ungern)
Ali Mohamed  (Somalia)
Ali Hasan (Irak)
Paul (Syrien)
Gülseren (Tyskland)
Mio (Japan)
Aynigar (Kina – Uigur)
Aikaterina (Grekland)
Clarisse  (Burundi)
Katarina (lärarinna)
 
Tack.
 

Elisabeth Åsbrink
Journalist och författare

Minneskvällen den 9 november och arrangerades av SKMA i samar-
bete med Judiska församlingen i Stockholm, Föreningen Förintelsens 
Överlevande och Forum för levande historia.
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Förintelsen är ett namn – men på vad?
Om begreppsliga oklarheter och behovet av precision

Den 27 januari är Förintel
sens minnesdag. Men vad är 
det vi ska minnas? Förin
telsen är ett konstruerat 
paraplybegrepp vars oklar
het försvårar förståelsen av 
Nazitysklands politik och 
brott mot judar, romer och 
andra grupper, skriver idé
historikern Stéphane Bruch
feld. Vi bör försöka minnas 
så mycket som möjligt och 
så många som möjligt, men 
utan att hemfalla åt förenk
lingar och fastna i konstlade 
abstraktioner. Det historiska 
skeendet måste beskrivas 
och förstås så rikt och så 
precist som möjligt. 

I mars 1979 visades i svensk TV 
den amerikanska miniserien 
”Holocaust”, som på svenska 

gavs namnet ”Förintelsen”. Det 
mediala och publika genomslaget 
för serien var mycket stort både i 
Sverige och utomlands, och blev 
startskottet för en ny våg av in-
tresse för de europeiska judarnas 
öde under nazitiden. Seriens namn 
blev också snart den nya och do-
minerande beteckningen för vad 
som tidigare ofta hade kallats ”ju-
deförföljelsen”, ”judeutrotningen” 
eller ”judeförintelsen”. Dessa ter-
mer var trots fördelen att vara tyd-
liga inte oproblematiska. Språkligt 

sett är de nedsättande, och de har 
drag – liksom den nya beteck-
ningen – av det nazistiska språk-
bruket, till exempel ”förintelsen av 
den judiska rasen i Europa” (Hitler 
i ett tal till den tyska riksdagen, 30 
januari 1939) eller ”utrotningen av 
det judiska folket” (Himmler i ett 
tal till höga SS-officerare, 4 okto-
ber 1943 i Posen/Poznán).

Tjugo år senare instiftade Sve-
rige 27 januari som en ”nationell 
minnesdag” för Förintelsen, och i 
november 2005 antog FN:s gene-
ralförsamling en resolution som 
utsåg samma dag till en ”årlig in-
ternationell åminnelsedag för att 

hedra Förintelsens (Holocaust) 
offer”. Det vi numera kallar Förin-
telsen har alltså institutionaliserats 
inte bara i det offentliga rummet 
– i form av monument, museer, 
forskningscentra och liknande – 
utan också i den offentliga tiden.

Om de tidigare beteckningarna 
var tydliga kan detsamma dock 
inte sägas om ”Förintelsen”. Det är 
ett namn, men ett namn på vad? 
Det är ingen oviktig fråga, och sva-
ren skiftar. Sedan slutet av 1970-ta-
let har det dessutom närmast gått 
inflation i termen. En bidragande 
orsak är att efter andra världskriget 
har nationalsocialismen och dess 
massförbrytelser kommit att bli 
måttstocken för snart sagt allt ont 

i såväl historien som i dagens värld. 
Därför kan vi idag få höra om en 
rad ”glömda Förintelser”, eller i en-
skilda fall ”den glömda Förintelsen”, 
”den första Förintelsen” eller t.o.m. 
”den verkliga Förintelsen” (”the for-
gotten Holocaust” respektive ”the 
real Holocaust”), stavade ömsom 
med versalt och ömsom med ge-
ment ”f”. 

Ibland ingår sådant i en antise-
mitisk diskurs, som medvetet eller 
omedvetet försöker förminska och 
relativisera den judiska katastrofen 
under andra världskriget. En be-
släktad tendens är viljan att fram-
ställa dagens judar – mer sällan om 

ens någonsin andra – som nazis-
tiska förövare, ett centralt tema i 
nutida antisemitism. Fenomenet 
märks till exempel i vissa former 
av kritik av den israeliska politiken 
gentemot främst palestinierna. 
Ett talande exempel är den förre 
iranske presidenten Mahmoud 
Ahmadinejads återkommande ut-
talanden, som jämställde Israels 
politik med Nazitysklands samti-
digt som mordet på Europas judar 
betecknades som en ”myt”.

TANKEOREDA
Att minneskulturen kring Förin-
telsen idag spelar en så stor roll 
bidrar också till att frågan om vad 
termen betyder, eller bör betyda, 

blivit känslig och omstridd. Det 
oklara bruket av beteckningen 
både underblåser och återspeglar 
tankeoreda liksom en grund histo-
risk kunskap och förståelse. Vissa 
vill inkludera alla offer för Nazi-
tyskland under en och samma be-
teckning, medan andra menar att 
termen enbart bör användas för att 
beteckna judarnas öde. Däremel-
lan finns ett antal varianter som 
kan motiveras på olika sätt. 

Till exempel ansåg historikern 
Henry Friedlander att Förintel-
sen (Holocaust) var mördandet 
av människor som tillhörde en (av 
nazisterna) ”biologiskt definierad 
grupp”, närmare bestämt judarna, 
romerna (”zigenarna”) och de 
funktionsnedsatta som föll offer 
för ”eutanasiprogrammet”. Samt-
liga positioner är dock på olika sätt 
problematiska. I t.ex. Encyclopedia 
Britannica definieras Förintelsen 
(Holocaust) som ”Nazitysklands 
och dess kollaboratörers syste-
matiska dödande av sex miljoner 
judiska män, kvinnor och barn 
och miljoner andra under andra 
världskriget”. Encyklopedin förkla-
rar att nazisterna kallade detta den 
”slutliga lösningen av judefrågan”. 
Hur och varför ”miljoner andra” 
(icke-judiska) offer skulle ha ingått 
i den ”slutliga lösningen” av just 
”judefrågan” förklaras dock inte.

Nazityskland förföljde och 
mördade många människor, men 
att använda ”Förintelsen” på detta 
sätt sprider inte mycket ljus över 
vad som hände och varför, snarare 
tvärtom eftersom det implicerar 
en generell och enhetlig nazis-
tisk förintelsepolitik som aldrig 
fanns. Friedlanders hållning har 
mer som talar för sig, men är av 
liknande skäl inte heller den opro-
blematisk. I alla tre fallen finns 
likheter och samband, men också 
väsentliga skillnader som inte går 
att förbise. Hänsyn måste tas till 
både kvantitativa och kvalitativa 
aspekter. Ett bra redskap är den 
modell för analys av folkmord som 
folkmordsforskaren Tomislav Du-
lic formulerat och som bl.a. ser till 
förövarnas intentioner, politikens 

Den s.k. Nya judiska begravningsplatsen i Zarki, Polen, som började användas 
på 1820-talet. Zarki hade 1939 knappt 3000 judiska invånare.

”Det oklara 
bruket av 

beteckningen 
både 

underblåser 
och återspeglar 

tankeoreda.”
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organisering och systematik samt 
mördandets och förödelsens om-
fattning. 

För att få ett grepp om vad som 
drev skeendena mellan 1933 och 
1945 är det nödvändigt att försöka 
sätta sig in i förövarnas föreställ-
ningsvärld och sinnelag, och hur 
dessa förändrades och utveckla-
des i växelverkan med förändrade 
omständigheter. Det var förövarna 
som bestämde vilka som skulle ut-
sättas för olika åtgärder, det var de 
som utformade politiken och verk-
ställde den. Syftet är naturligtvis 
inte att identifiera sig med dem 
utan att försöka förstå vad det var 
de trodde att de gjorde och varför. 

LIKHETER
Utöver en manikeisk och apo-
kalyptisk frälsningsantisemitism 
tolkade nazisterna världen i ra-
sideologiska och socialdarwinis-
tiska termer; förföljelse, våld och 
mord var legitima medel för att 
avlägsna biologiska, politiska och 
sociala ”hot” eller ”hinder” som 
stod i vägen för den ”germanska 
folkgemenskapens” livsmöjligheter 
och livsutrymme. Även om moti-
ven och i viss mån även avsikterna 
skilde sig åt kan konstateras att 
inom det rikstyska territoriet kom 
från slutet av 1930-talet de tre ka-
tegorierna som Friedlander räknar 
till Förintelsens offer att utsättas 
för en förintelsepolitik som var 
långtgående. Här finns klara paral-
leller i intentioner, systematik och 
omfattning, men också skillnader. 

För nazisterna var ”judefrågan” 
i första hand politisk, judarna var 
en ”huvudfiende” och det var det 
”judiska inflytandet” som måste 
elimineras snarare än den ”judiska 
näsan”. Som riksmarskalken Her-
mann Göring uttryckte det mitt 
under brinnande krig i oktober 
1942: ”Detta krig är icke det an-
dra världskriget utan det stora 
raskriget. Frågan gäller allra sist 
om juden eller germanen skall 
behärska världen. Det är juden 
som förklarat oss krig på död och 
fördärvelse.” Efter novemberpog-
romen 1938 blev det säkerhetspo-

lisen som tilldelades ansvaret för 
politikens utformning, och den 
”slutliga lösningens” organisatör 
Adolf Eichmann var från 1941 
verksam inom dess avdelning IV 
B som ägnade sig åt bekämpandet 
av ”världsåskådningsfiender”.

De funktionsnedsatta och ”zige-
narna” utgjorde biologisk-sociala 
”problem”, men som också måste 
”lösas”. ”Lösningen” av ”zigenarfrå-
gan” gavs dock aldrig någon klar 
utformning, och var liksom i det 
tyska kejsardömet och Weimar-
republiken en angelägenhet för i 
första hand kriminalpolisen. De 
”zigenare” som levde inom Stor-

tysklands gränser kom med tiden 
att systematiskt mätas på tvären 
och längden enligt rasbiologiska 
kriterier, för att fastställa graden 
av ”rasrenhet”. I princip innebar 
en hög grad av ”rasrenhet” ett visst 
skydd. (För de tyska judarna, vilkas 
”judiskhet” och därmed öde aldrig 
avgjordes av några rasbiologiska 
kriterier utan av bestämmelser 
som följde av Nürnberglagarna, 
var förhållandet det omvända. Att 
vara s.k. ”heljude” kom att bli likty-
digt med en automatisk dödsdom.) 

När SS- och polischefen Hein-
rich Himmler i en rundskrivelse 
den 8 december 1938 angående 
”bekämpandet av zigenarplågan” 
talade om en ”slutlig lösning av 
zigenarfrågan” gick den i detta 
skede, till skillnad mot vad som 
vid samma tidpunkt var fallet 
med ”judepolitiken”, inte ut på 
att driva ut romerna ur Tysk-
land, utan på ”fysisk separation”, 
förhindrandet av ”rasblandning” 
och ”regleringen av rena och del-
zigenares livsföring”. I det syftet 
efterlyste Himmler en ”zigenar-
lag”. Men någon sådan utfärdades 
aldrig, vilket som historikerna 

Michael Burleigh och Wolfgang 
Wippermann påpekat resul-
terade i ”groteskt motstridiga 
förhållanden”. Himmler kunde 
också tänka sig en begränsad 
närvaro av ”renrasiga zigenare” 
inom Tysklands gränser, men 
Hitler var inte intresserad av att 
”återbörda” en del av dem ”deras 
gamla friheter”. 

De rasbiologiska och ”sociala” 
utgångspunkterna för ”zigenar-
politiken” medförde under alla 
omständigheter att det stora 

flertalet tyska romer drabbades 
mycket hårt. Även om praktiskt 
taget inga tyska romer, till skillnad 
från tyska judar, deporterades di-
rekt till de stora förintelselägren i 
”öst” för omedelbar avlivning stod 
de dock i koncentrationslägren, 
tillsammans med judar och ho-
mosexuella, längst ner på lägrens 
sociala rangskala, och få av dem 
överlevde.

Jämfört med ”jude-” och ”zige-
narpolitikens” krokiga vägar under 
1930-talet var gången från sterili-
seringslagarna 1933 till ”eutanasi-
programmet” hösten 1939 förhål-
landevis rak. Motiven präglades 
av en kombination av den nega-
tiva ”rashygien” som låg till grund 
för steriliseringspolitiken, det vill 
säga att skydda den tyska ”folk-
kroppen” mot ”skadliga arvsanlag”, 
samt ekonomisk-utilitaristiska ar-
gument. De ”mindervärdiga” och 
”livsovärdiga” utgjorde en alltför 
”tung börda för folket och staten”, 
inte minst när Tyskland nu utkäm-
pade ett krig. Under 1940 och 1941 
mördades i själva Tyskland under 
förevändning av ”barmhärtighets-
dödande”, olagligt men i skydd av 
Führerns bemyndigande och or-
ganiserat av dennes privata kansli, 
systematiskt över 70000 funktions-
nedsatta människor med gas i sex 
särskilda anstalter, varefter aktio-
nen avbröts. 

I en intern statistisk uppställ-
ning beräknades att genom ”desin-
fektionen” av dessa personer hade, 
utslaget på en 10-årsperiod, drygt 
885 miljoner riksmark sparats 
samt knappt 13500 ton kött och 
korv. (Av offren för ”eutanasin” var 
f.ö. ungefär 3,5 % judar, trots att 
de 1939 utgjorde mindre än 0,35 
% av befolkningen i Tyskland.) På 
vanliga vårdanstalter fortsatte dock 
dödandet, inte minst av barn och 
tonåringar, kriget ut. De vanligaste 
metoderna var svält och dödliga in-
jektioner. Totalt föll minst 120000 
funktionsnedsatta människor offer 
för ”eutanasin” i Tyskland mellan 
1940 och 1945. De främsta parallel-
lerna finner vi därför i systematiken 
och omfattningen.

Slottet Hartheim i Österrike, en av ”eutanasi”-centralerna. Idag minnesmärke, 
museum och dokumentationscentrum. 
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…OCH SKILLNADER
Efter det tyska anfallet mot Sov-
jetunionen 1941 uppträder dock 
klarare skillnader. Även om ingen 
enighet råder anser flertalet fors-
kare att det var under hösten 1941 
som ”den slutliga lösningen av den 
europeiska judefrågan” kom att få 
innebörden av en dödsdom mot 
alla i Europa levande judar, som 
skulle verkställas under det pågå-
ende kriget. I och med att krigs-
slutet i Europa dröjde 3½ år gavs 
tillräckligt med tid för att förverk-
liga målsättningen. I alla tre di-
mensioner (intention, systematik 
och omfattning) ser vi ett mycket 
stort utfall över hela det av Tysk-
land kontrollerade området. 

Den globala intentionen fram-
går klart av protokollet från den 
så kallade Wannseekonferensen 
20 januari 1942, som angav att 11 
miljoner judar både i och utanför 
den tyska maktsfären kom i fråga 
för den ”slutliga lösningen”. De 8000 
judarna i det neutrala Sverige räk-
nades in på samma sätt som de 200 
i det Italienockuperade Albanien 
och de nästan tre miljonerna i det 
av Tyskland ockuperade Ukraina. 
Endast Estland var redan ”judefritt”. 
Protokollet röjer också den syste-
matiska ambitionen. I ”samband 
med det praktiska genomförandet 
av den slutliga lösningen” skulle Eu-
ropa ”kammas igenom från väster 

till öster”. Kulmen nåddes redan 
samma år. Den mest intensiva fa-
sen var de sju till åtta veckorna från 
slutet av juli 1942 till andra halvan 
av september, då ungefär 25000 
människor om dagen miste sina liv 
i sjukdomar och svält i gettona, i 
masskjutningsaktionerna, i trans-
porterna, i koncentrationslägren 
och i förintelselägren. Som histo-
rikern Christopher Browning har 
anmärkt levde 80 procent av de ju-
diska offren i mars 1942 men min-
dre än ett år senare var förhållandet 
det omvända, 80 procent var döda.

Ett mycket stort antal funktions-
nedsatta och romer mördades 
också under denna tid, och romer-
na utsattes för ett folkmord. Men 
någon med den ”slutliga lösningen 
av judefrågan” jämförbar global och 
total intention på den högsta nivån 
att döda alla funktionsnedsatta och 
alla ”zigenare” går inte att härleda 
och inte heller någon likartad sys-
tematik och organisation. Politiken 
formades i båda de senare fallen i 
klart högre utsträckning än vad 
som var fallet med ”judepolitiken” 
på lokal nivå, vilket torde vara en 
starkt bidragande orsak till att den 
absoluta och relativa omfattningen 
av mördandet inte nådde samma 
nivåer. 

Behandlingen av arbetsoförmög-
na och funktionsnedsatta patien-
ter på vissa anstalter och sjukhus 

i Polen, Baltikum och Vitryssland 
präglades förutom av rasideologin 
starkt av den slags ”rationalism” 
som satte ekonomiska kalkyler över 
allt annat och som var en av grun-
derna till ”eutanasin”. Till skillnad 
från ”eutanasi”-programmet i Tysk-
land var omsorgen om de polska, 
baltiska eller vitryska ”folkkrop-
parna” inte ett motiv i mördandet, 
utan i stor utsträckning rörde det 
sig om att ordna sängplatser åt 
sårade tyska soldater. Att svälta 
ihjäl eller mörda ”onyttiga ätare” 
hos mer eller mindre ”mindervär-
diga” befolkningar var ett medel att 
främja de ”tyska intressena”. Hur 
många som föll offer för denna po-
litik är inte känt, men det rör sig 
med all säkerhet om många tusen. 

ÖKAD KUNSKAP
Forskningen om den nazistiska 
politiken mot ”zigenarna” har inte 
tillnärmelsevis varit lika omfat-
tande som den om ”judepolitiken” 
eller ”eutanasin”. Dokumentatio-
nen är mager och få överlevande 
romer har intervjuats, skrivit eller 
vittnat på annat sätt. Intresset från 
det omgivande samhället, inklu-
sive majoriteten forskare, har fram 
till relativt nyligen varit svagt. Det 
hänger bl.a. samman med antizi-
ganism och romernas margina-
lisering, men också med att den 
nazistiska blicken på Europas ”zige-

nare” jämförelsevis inte var vare sig 
stadig eller skarpt fokuserad. Just 
därför ansåg historikern Michael 
Zimmermann att frågan varför de 
mördades i Auschwitz-Birkenau 
och på andra platser var av stor 
vikt. Efter att arkiven i det f.d. Sov-
jetunionen och dess satellitstater 
började öppnas under 1990-talet 
har forskningen dock börjat ta fart, 
och det finns idag flera monogra-
fier och lokalstudier som bidrar till 
att ge en klarare bild av ”zigenar-” 
och ”judepolitikens” likheter och 
skillnader åren efter 1941.

Historikern Peter Longerich 
skriver att även om förföljelsen av 
romerna under denna period upp-
visar talrika paralleller så förföljdes 
de ”på intet vis… med samma in-
tensitet” som judarna, den omfat-
tade inte alla länder under tyskt 
herravälde och inte heller efter 
1942 ägde några deportationer 
rum vilkas mål var att omedelbart 
mörda romer i förintelseläger. 

Historikern Matthew Kott vi-
sar t.ex. i en ny genomgång av de 
romska minoriteternas öde i Balti-
kum under andra världskriget hur 
komplext politiken mot dem ge-
staltade sig, och hur den förlöpte 
på olika sätt i vart och ett av de 
baltiska länderna under tysk ocku-
pation och t.o.m. i skilda distrikt i 
de tre länderna, beroende bl.a. på 
lokala tyska makthavares inställ-

Det utplånade gettoområdet i Warszawa, 1945. S:t Augustinus kyrka som låg i gettot syns i bakgrunden.
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ning, på graden och typen av lokal 
kollaboration och de olika romska 
gruppernas historiska bakgrund 
och karaktär. I Estland mördades 
mellan 800 och 850 romer (nära 95 
procent av den romska förkrigsbe-
folkningen), i Lettland ca 2000 (50 
procent) och i Litauen ca 500 (33 
procent). Att nära två tredjedelar 
av de litauiska romerna överlevde 
kriget berodde på att uppemot 
1000 av dem deporterades västerut 
till koncentrations- och arbetslä-
ger i Frankrike och Tyskland där 
de flesta lyckades överleva tvångs-
arbetet i läger och fabriker. 

De litauiska judarnas öde var ett 
annat. I juni 1941 fanns i Litauen 
en judisk befolkning på knappt 
en kvarts miljon, varav endast 
40000 var i livet i slutet av året 
och vid krigsslutet kanske 8000. 
Hur många romer som totalt föll 
offer för den nazistiska regimen 
och dess allierade är oklart, men 
vanliga uppskattningar är att mel-
lan 25 och 50 procent av Europas 
romer mördades (en kvarts till en 
halv miljon). 

DISTINKTIONER, PARALLELLER 
OCH SAMBAND
Borde alltså termen ”Förintel-
sen” begränsas till judarnas öde? 
Det ter sig logiskt men är enligt 
min mening också en förenkling. 
Problemet är att begreppet är en 

konstruktion från efterkrigstiden 
som omfattar en myriad händelser, 
men som inte ger någon vägled-
ning för att förstå vad som hände. 
När började t.ex. Förintelsen? Var 
det med nazisternas gripande av 
makten 1933? 1935 eller 1938, 
med Nürnberglagarna respektive 
novemberpogromen? Med krigs-
utbrottet 1939? Eller med gettoise-
ringen i Polen fr.o.m. 1940? Måste 
vi kanske vänta till invasionen av 
Sovjetunionen 1941 innan vi kan 
börja tala om Förintelsen? 

Å ena sidan går det inte att 
komma ifrån att den nazistiska 
ideologin rymde en exempel-
lös destruktiv potential, i vilken 
ledarskapets frälsningsantisemi-
tism var det minst ”rationella” 
men, som det skulle visa sig, mest 
destruktiva elementet. Denna ut-
trycktes koncist av Julius Streicher, 
chefredaktören för den notoriska 
partitidningen Der Stürmer, som 
ständigt upprepade frasen ”Ohne 
eine Lösung der Judenfrage, keine 
Erlösung der Menschheit” (”utan 
en lösning av judefrågan ingen 
räddning av mänskligheten”). Någ-
ra människor var redan i samtiden 
kapabla att se tecknen i skyn, men 
de allra flesta gjorde det inte. 

Om vi å andra sidan projicerar 
slutresultatet bakåt i tiden gör vi 
det för lätt för oss. Forskningen 
har visat att ”vägen till Auschwitz” 

var krokig, och det historiska fa-
cit vi känner var inte resultatet av 
en nödvändig, lagbunden process 
som började 1933. För Imre Kerté-
sz är begreppet Förintelsen aliene-
rande, ”en stilisering, en konstlad 
abstraktion”. Pessimistiskt konsta-
terade han att ju mer som sägs och 
pratas om Förintelsen, ”desto svå-
rare har det blivit att föreställa sig 
verkligheten bakom orden, män-
niskoförintelsens vardag”. Vissa 
historiker, som t.ex. Christopher 
Browning och Peter Longerich, 
talar heller aldrig om ”Förintelsen” 
eller ”Holocaust” utan går i stället 
till begreppen som finns i källorna, 
d.v.s. de studerar vad som hände, 
hur politiken utvecklades och vad 
t.ex. ett uttryck som ”den slutliga 
lösningen av judefrågan” innebar 
vid olika tidpunkter. Det ligger en 
helt annan konkretion i att fråga 
när detta källbegrepp blev liktydigt 
med total fysisk utrotning över 
hela den tyskockuperade europe-
iska kontinenten än att fråga ”när 
började Förintelsen?”.

Samtidigt är ”Förintelsen” en 
etablerad benämning, inte minst 
på den vardagsspråkliga nivån, 
som är svår att ignorera. Vad är 
det vi skall minnas 27 januari? 
Ett skäl till att vidga begreppet 
har förmodligen varit en önskan 
att ge rum åt offerkategorier som 
annars ofta försummats i historie-

skrivningen och hågkomsten. En 
grupp som i sådana sammanhang 
trots det brukar lämnas utanför är 
frimurarna, som liksom judarna 
klassades som ”världsåskådnings-
fiender”. 

Men hur skall vi minnas alla 
dessa kategorier, om det som jag 
här har hävdat är orimligt att samla 
dem under ett och samma paraply 
och kalla vad som skedde ”Förin-
telsen”? Som Michael Burleigh 
har framhållit var detta ”inte en 
tävling, allra minst för offren”. Låt 
oss därför i stället för att fastna i 
konstlade abstraktioner minnas så 
mycket som möjligt och så många 
som möjligt, utan att som alltför 
ofta görs hemfalla åt förenklingar 
och perspektiv som reducerar och 
suddar ut vitala distinktioner, pa-
ralleller och samband. Såväl det 
specifika i varje fall som dess för-
hållande till den övriga kontexten 
måste ständigt lyftas fram. Det 
måste alltid stå klart att det inte 
handlar om en tävling i lidande, 
utan om att beskriva och förstå 
det historiska skeendet så rikt och 
så precist som möjligt.

Stéphane Bruchfeld
Idéhistoriker verksam vid Hugo 

Valentin-centrum vid Uppsala 
universitet och medförfattare till 
...om detta må ni berätta… (1998, 
2009).

Minnesmärket i Berlin över Europas mördade romer och sinti, invigt 2012.

FO
TO

: O
TF

W
, B

E
R

LI
N

, W
IK

IM
E

D
IA

 C
O

M
M

O
N

S



12 svenska
kommittén

mot
antisemitism

Förra veckan ställde en radiojournalist frågan hur den kol-
lektiva judiska identiteten skulle se ut om man tänkte bort 
Förintelsen. Alla frågor har ett berättigande – så även denna. 
Men svaret är entydigt: Förintelsen går inte att tänka bort.

Däremot kan vi föreställa oss hur människor levde sina liv 
före Förintelsen, före Novemberpogromen, före Hitler. Vilka 

ideal, vilka drömmar, vilken kultur och vilka tankar om framtiden var 
vägledande? Vi kan återvända i minnet och i historien till ”världen av 
igår” – för att parafrasera titeln på författaren Stefan Zweigs memoarer.

I denna ”värld av igår” levde Europas 
judar ungefär som vi. De hade lämnat jude-
reglementen bakom sig. Fått medborgerliga 
rättigheter. De hade klivit in på kulturens 
scener, på vetenskapens områden, gjort 
karriärer inom företagsvärlden, läkekon-
sten och politiken. De byggde stora vackra 
synagogor, – precis som denna – lika höga, 
i samma tegel, med samma sten och med 
en arkitektonisk resning som påminde om 
andra märkesbyggnader i staden.

De ville visa omgivningen att den gamla 
drömmen om Zion var passé. Istället var 
Tyskland, Österrike, Ungern, ja, var de 
nu levde någonstans i Europa, deras nya 
förlovade land. En markering att de var här 
för att stanna. Trodde de.

Men så var den kollektiva judiska identitet konstruerad – om nu 
någon undrar: Den var Framåtblickande. Företagsam. Optimistisk. 
Upplyst. Kosmopolitisk. Judisk och tysk, eller judisk och österrikisk, 
eller judisk och ungersk, på en och samma gång. Det hjälpte inte.

Man brände ändå deras böcker. Krossade deras synagogor och kas-
tade människorna i elden.

KOMMER VI NÅGONSIN att förstå hur det kunde gå så illa – i ”världen av igår”? 
”Nu”, skriver Zweig 1941, ”när det stora ovädret för länge sedan slagit 
sönder den där trygga världen, vet vi definitivt att den bara var ett luftslott. 
Ändå bodde mina föräldrar i det, som i ett stenhus. Inte en enda gång 
trängde en storm eller ens ett kallt luftdrag in i deras varma, behagliga 
tillvaro… Deras livsform ter sig så typiskt för det så kallade goda judiska 
borgerskapet, som skänkt wienerkulturen så oumbärliga värden och som 
tack blivit fullständigt utrotat, att jag med berättelsen om deras tysta och 
stilla tillvaro egentligen berör något rent opersonligt: så som mina föräld-
rar levde har tiotusen eller tjugotusen familjer i Wien levt i århundradet 
av säkrade värden.”

I det ögonblick när tåget rullade över gränsen, visste Stefan Zweig, 
liksom Bibelns Lot, att allt bakom honom var stoft och aska, ett för-
gånget som stelnat till bittert salt.  Zweig kom till den fria världen, skrev 
sin bok och tog sitt liv.

NYLIGEN LÅG MIN mamma svårt sjuk på sjukhus. De korta stunder hon var 
kontaktbar passade jag på att fråga om barndomen i Wien. Vi har inte 
talat så mycket, mamma och jag, om den tiden. Jag frågade vad hon 
minns från Kristallnatten. Hon berättade korthugget och lite osamman-
hängande om fördragna gardiner, om knackningar på dörren, att de 
hämtade hennes mamma, att pappan redan blivit hämtad, att grannfrun 
var så rädd att hon gömde sig under deras säng…

Mamma blev opererad och fick återvända hem. Nu låtsas vi att vi inte 
haft den konversationen. Den är för smärtsam.

Det finns forskning som visar att barn till överlevande har interna-
liserat sina föräldrars erfarenheter och minnen. Jag vet att flera som är 
här ikväll känner igen sig i den beskrivningen. Därför kan också vi höra 
klirret från krossat glas natten mellan den 9-10 november 1938. Trots 
att vi inte var där.

I många år försökte jag hitta ett förhållningssätt till dessa påtvingade 
minnen, som inte är mina. Men det var först i kontakten med histo-

rievetenskapen som jag fann lösningen på 
problemet. Inom den franska Annales-skolan 
har man har uppmärksammas betydelsen av 
att skilja mellan minne och historia. Histori-
kern Pierre Nora skriver att medan minnet 
är ett nyckfullt uttryck i nuet, är historien en 
vederhäftig rekonstruktion av det förflutna.

Vi utgår förvisso alltid ifrån nuet när vi 
betraktar den tid som flytt. Men om vi på 
allvar och saklig grund vill förstå hur Novem-
berpogromen faktiskt kunde ske, hur vanliga 
människor blev förövare, hur andra reagera-
de, vilka vägval som stod till buds, och varför 
det inte gick att stoppa det sluttande planet i 
tid? – ja, då bör vi försöka lägga det subjektiva 
minnet, liksom moralen och känslorna åt 

sidan. Vi måste tänka oss in i ”världen av igår” och de människor som 
befolkade denna värld, som om framtiden ännu inte inträffat.

Den engelske historikern Bernhard Wasserstein beskriver denna 
metod, som ett sätt att vandra vid deras sida. Ett sätt att skriva historia 
framlänges.

MÅNGA AV DE överlevande har gjort det till sin livsuppgift att berätta om 
vad de upplevt. De hoppas därigenom att unga människor ska lära sig 
av nazismens fasor och vara med och förhindra att något liknande kan 
ske igen. De är mina hjältar.

I förra veckan gick en av dem bort. Sioma Zubicky. Han föddes i 
en judisk cirkusfamilj i Berlin.  I sin självbiografi skriver han just om 
hur det började. Inte med Kristallnatten eller med Förintelsen, skriver 
Zubicky, utan med att unga nazistiska pojkar hade torgmöten, sjöng 
medryckande sånger och delade ut ärtsoppa och apelsinsaft. När männ-
iskor började förstå vilken ondska som dolde sig bakom denna välvilliga 
gest och gemenskap, var det för sent.

Fram till 86 års ålder reste Zubicky från Ystad till Haparanda och 
föreläste för skolungdomar och lärare. Vi får hoppas att de för hans bud-
skap vidare. Det löd så här:

Det finns bara en ras
Människan
Det finns bara en religion
Kärleken
Det finns bara en värld
Eller ingen värld alls.

Ingrid Lomfors
Generalsekreterare i Judiska församlingen i Stockholm och historiker.

Minneskvällen ägde rum den 9 november och arrangerades av SKMA i samarbete med Judiska försam-
lingen i Stockholm, Föreningen Förintelsens Överlevande och Forum för levande historia.

Till minne av den tid som flytt
Vid en sammankomst i Stockholms stora synagoga på årsdagen av Novemberpogromen  

1938 talade Ingrid Lomfors om vikten av att skilja mellan minne och historia.  
Här återges hennes anförande.
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Antisemitism i spelvärldenAntisemitism i spelvärlden

Under senare tid har förekomsten av antisemitiska, rasistiska, homofoba och sexistiska attityder 
i spelvärlden uppmärksammats. Även till SKMA inkommer rapporter från spelare och föräldrar 
till unga som deltar i onlinespel om hur antijudiska skällsord återkommande används spelare 
emellan. Niklas Gårdfeldt Leavy frågade två ledande spelforskare hur de ser på problemet. 

Det finns en ganska etablerad kunskap 
i spelvärlden kring att onlinespel kan 
vara en fientlig miljö med hårt språk-
bruk. Ett tecken på detta är initiativ 
som gameoverhate.org, där man för-

söker komma till rätta med dessa problem. Jonas 
Linderoth, professor i pedagogik och en av Sveri-
ges ledande spelforskare, beskriver hur han själv 
blivit «dödad» av sina egna medspelare när han 
försökt problematisera deras homofobi. Trots att 
de själva förlorade på att at-
tackera en i laget sköt de ner 
Linderoths avatar medan de 
i chatten skrev: ”Fuckingfag, 
Fuckingfaglover.”

Adam Chapman, gästforskare 
vid Göteborgs universitet och 
expert på historiska spel, be-
kräftar bilden. Han höjer dock 
ett varningens finger och me-
nar att det kan vara svårt att 
skilja språkbruket från det 
som förekommer i till exem-
pel sportsammanhang. Ano-
nymiteten i onlinespelen för-
värrar dock antagligen detta 
beteende. Både Chapman 
och Linderoth menar att det 
behövs mer forskning på om-
rådet.

Hur tydlig är antisemitismen specifikt i den-
na typ av sammanhang? Är t.ex. ”jude” eller 
”Jew” ett ofta förekommande skällsord spelare 
emellan?

Linderoth: – Jag kan inte svara på hur vanligt 
det är, då behöver vi forskning. Jag har råkat ut 
för det själv flera gånger. En gång när jag spelade 
Counter-Strike gjorde jag ett taktiskt misstag när 
jag skulle gå in i ett rum. En ung pojke – av rösten 
att döma runt 13 – som vet att jag är svensk p.g.a. 
mitt nickname säger då i chatten (i voice): ”Så 
klampar du in som en jävla jude!” Jag blev helt 
chockad av episoden, illamående, just med tanke 
på hur ung rösten lät. 

Chapman: – Vi har inte nog med data för att ut-
tala oss säkert kring detta, men från personliga 
erfarenheter vet jag att det förekommer online. 
Jag tror dock att det är kontextberoende, person-
ligen har jag främst hört antisemitiska förolämp-
ningar från amerikanska spelare.

Båda forskarna menar att förekomsten av miso-
gyni och rasism i spelvärlden är uttryck för en 
fascistisk världsbild, vars främsta kommunika-
tionskanaler är anonyma nätforum. Det är rela-
terat till onlinekommunikation och företeelsen 
flaming. Flaming kan förklaras som en social-
psykologisk mekanism: att man tappar sin egen 
identitet och att samma mekanismer som upp-
kommer i en mobb kan uppkomma online.

Linderoth har i sin forskning diskuterat hur just 
spel är en form av aktivitet som slår ut sociala 
normer (på gott och ont) från ”vardagen” och 
att prestationsförmåga är nyckeln till att få delta. 
Prestationselementet i spel gör att man tenderar 
att ignorera saker som inte påverkar spelet direkt, 
det vill säga man låter det passera. Har man en 
medspelare som kallar sig Himmler väljer man 
kanske att bortse från detta för att fokusera på 
själva tävlingsmomentet. Chapman och Linde-
roth har även sett hur spelproducenterna ägnar 
sig åt whitewashing. I spel med handling från an-
dra världskriget sker det genom att Förintelsen och 
dess huvudaktörer, som till exempel SS, exklude-
ras. Detta ser de som djupt problematiskt eftersom 
det blir en avpolitiserad historieskrivning.   

Vilken effekt kan rasistiska och liknande at-
tityder ha på spelare som regelmässigt möter 
dessa?

Linderoth: – För att följa upp resonemanget 

ovan så sker en normaliseringsprocess av vissa 
diskurser och därmed en värdeförskjutning i vad 
som är acceptabla subjektspositioner. För många 
äldre spelare innebär detta att de helt undviker att 
spela online eller är tysta. 

Hur kan denna typ av attityder och språkbruk 
motverkas och förebyggas? Pågår något arbete 
för att stävja denna utveckling? 

Linderoth: – Förutom gameo-
verhate finns en rad intiativ för 
sunda attityder inom e-sporten. 
Spelföretagen försöker bygga 
kommunikationssystem som 
hanterar detta, men det är svårt. 
Man skulle gärna haft en snabb-
knapp för att rapportera någon 
för rasism, homofobi eller miso-
gyni – nu är det för mycket jobb 
att skriva en rapport. En sak som 
måste till snart är att fortbilda 
lärare och skolledare om dessa 
saker. Hela 1:1-reformen, införan-
det av en dator per elev i skolan, 
diskuteras bara i relation till pe-
dagogiska vinster, men vi måste få 
en debatt om vad det innebär att 
skolan sanktionerar att barn blir 
deltagare i en rad onlinesamman-
hang på sin fritid (och därmed in-
verkar på föräldrars möjlighet att 

själva sätta gränser). Framförallt behöver vi mera 
forskning som just fokuserar på spel i relation till 
dessa frågor. 

Chapman: – Jag håller med om att mer 
forskning är nödvändig, särskilt gällande 
historiebruk i spelvärlden. Med tanke på 
försäljningssiffrorna får dessa spel en stark 
genomslagskraft. Det är därför mycket viktigt 
att vi sätter dagens fördomar i relation till en 
historisk kontext.

Niklas Gårdfeldt Leavy
Medlem i SKMA och förläggare på Natur & Kultur.

Jonas Linderoth och Adam Chapman har tillsam-
mans  skrivit ett kapitel om nazism i datorspel i 

antologin ”The Dark Side of Game Play: Controversial 
Issues in Playful Environments”, som utkommer på 

Routledge 2015. Linderoth är även  
en av redaktörerna för boken.
ILLUSTRATION: JONAS LINDEROTH.
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Under hösten 2014 har SKMA ar-
rangerat två tvådagarsseminarier 
om antisemitism, antiziganism och 
afrofobi. Det första seminariet ägde 
rum i Göteborg den 26–27 novem-

ber, det andra i Malmö den 3-4 december. Totalt 
deltog runt 200 personer, i huvudsak lärare och 
fritidsledare, men även skolpolitiker, integra-
tionsansvariga, poliser och andra yrkesgrupper. 
Seminarierna genomfördes i samverkan med 
Göteborgs stad och Malmö stad, och med stöd 
av arbetsmarknadsdepartementet.

Under seminarierna belystes och diskutera-
des olika rasistiska och fördomsfulla stereotypers 
uppkomst, historiska utveckling och förekomst i 
samtiden. I fokus stod tre fördomsmönster som i 
Sverige drabbar de judiska, romska och afrosven-
ska minoriteterna – antisemitism, antiziganism 
respektive afrofobi.

Först ut var idéhistorikern Henrik Bachner 
som föreläste om samtida antisemitism. Han på-
pekade bland annat att en grundläggande orsak 
till nutidens antisemitiska uttryck är den kvarle-
vande tankevärlden av historiskt och kulturellt 
rotade föreställningar som vidareförmedlas och 
förändras. Olika politiska, ekonomiska eller so-
ciala konflikter kan utlösa antijudiska reaktioner 
– som sommarens krig i Gaza – men är inte i sig 
orsaken till antisemitismen.

Under seminariets första dag föreläste även 
historikern Jan Selling. Selling utkom 2013 med 
boken Svensk antiziganism som diskuterar den 
svenska statens behandling av romer och politi-
kens konsekvenser i form av diskriminering och 
utanförskap. Frågestunden som följde på före-
läsningen kom mycket att handla om antiziga-
nismen i den pågående debatten kring tiggare i 
Sverige. Här framhöll Selling med emfas att alla 
tiggare inte är romer, och tvärtom: alla romer är 
inte tiggare. Den tredje föreläsaren dag ett var et-
nologen Viveca Motsieloa som gav ett historiskt 
och nutida perspektiv på afrofobi.

Dag två inleddes i Göteborg av forskaren To-
bias Hübinette som via länk föreläste om afrofo-
biska yttringar idag, och i Malmö av etnologen 

Berit Wigerfelt och historikern Anders S. Wi-
gerfelt som redovisade resultat från ett forsk-
ningsprojekt om hatbrott mot judar, romer och 
afrosvenskar i Skåne. 

Hur reproduceras stereotypa bilder? Den 
frågan besvarades i en bildrik och pedagogisk 
genomgång av Joanna Rubin Dranger, serie-
tecknare och professor i illustration vid Konst-
fack. ”Vad vi vet om en bilds funktion, historia 
och sammanhang avgör hur vi avläser bilder”, 
underströk Rubin Dranger och i sin föreläsning 
exemplifierade hon med bland annat Mona Lisa-
pastischer, hakkors, toalettsymboler och stereo-
typer i Tintin-album av såväl svarta som judar. 
Historikern Lars M Andersson följde upp med 
en genomlysning av de antisemitiska och antizi-
ganistiska bildtraditionerna.

Gensvaret från deltagarna var överväldigande 
positivt. Jenny Skånberg kommer från Positiva 
gruppen Väst och uppskattar upplägget: ”Det är 
givande att prata om afrofobi, antisemitism och 
antiziganism som separata delar men också att 
koncentrera sig på hur de olika mekanismerna 
samverkar”. Särskilt lyfter hon fram det själv-
rannsakande i Rubin Drangers föreläsning. Just 
den tanken slår även Ruba Said, handläggare på 
Migrationsverket i Vänersborg, när hon beskri-
ver seminariet: ”Det får en att ifrågasätta sina 
egna tankar och funderingar”.

Under våren planerar SKMA att genomföra 
seminariet i Stockholm.

Erik Gunnarsson
Erik Gunnarsson är medlem i SKMA och stude-

rar vid Stockholms universitet.

Antijudiska, antiziganistiska och afrofobiska stereotypers historiska bakgrund, samtida reproduktion 
och konsekvenser stod i fokus för två välbesökta seminarier i Göteborg och Malmö. 

Joanna Rubin Dranger föreläste om stereotypa bilder och rasismens historia. 

SKMA utbildar 

Antisemitism, antiziganism 
och afrofobi
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ELEV- OCH STUDIERESOR
18 – 23 NOVEMBER 
Lillemor Bodman leder en studiere-
sa för 50 elever, lärare och politiker 
från Lindesbergs kommun. Resan 
går till Warszawa, Krakow, Dam-
brova Tarnowska och Auschwitz-
Birkenau.

JANUARI OCH MARS
Ronny Juhlin leder två studieresor 
till Krakow, Auschwitz-Birkenau 
och Rabka med dels en grupp från 
Alftaskolan, Edsbyn i januari och en 
grupp från Kärrtorps gymnasium, 
Stockholm i mars. Totalt i dessa 
grupper ca sextio elever och lärare.

17-21 MARS 
Ewa Andersson guidar en grupp 
gymnasieelever från Stockholms 
stad. Studieresan går till Warszawa, 
Lublin och koncentrations- och 
förintelselägret Majdanek, samt till 
Krakow och Auschwitz-Birkenau.

7-11 APRIL 
Lillemor Bodman guidar en studie-
resa från Svenska kyrkan i Gamleby. 

Ca tjugofem konfirmander under 
ledning av diakon Ingela Manfred 
Astvall reser med SKMA till Krakow, 
Auschwitz-Birkenau och Rabka.

11-15 APRIL 
Per Höjeberg leder en grupp om ca 
femtio personer från Bromma Folk-
högskola i en studieresa till Krakow, 
Auschwitz-Birkenau och Rabka.

25-29 APRIL
Mikael Enoksson från Lillåns skola 
6-9 i Örebro åker till Krakow och 
Auschwitz-Birkenau med en grupp 
elever, lärare och föräldrar från 
skolan. Ca 30 personer deltar i stu-
dieresan.

27 NOVEMBER - 4 DECEMBER
Den 27 november startade den 
tredje elevutbildningen om Förin-
telsen och rasistiska och antidemo-
kratiska idéer idag. Utbildningen 
startar med ett tvådagars förbe-
redandeseminarium och därefter 
en studieresa om sex dagar till 
Krakowområdet. Ett uppföljande 
tvådagarsseminarium där fokus 

framför allt ligger på rasism och 
antidemokratiska rörelser idag 
samt mänskliga rättigheter avslutar 
utbildningen. Från Kalmar deltar 
35 elever och sju lärare. Studiere-
san till Polen sker den 29 november 
– 4 december. Utbildningen leds av 
Mathan Ravid och Ewa Andersson. 
Under 2015 arrangeras ytterligare 
åtta liknande kurser.

UTBILDNINGAR OCH SEMINARIER
6 NOVEMBER
Lisa Sahlstedt presenterade det pe-
dagogiska materialet om Förintel-
sen Vad är en människa? för lärare 
på Bålbroskolan i Rimbo.

26 NOVEMBER OCH 9 DECEMBER
SKMA anordnade utbildningar för 
ungdomar kring rasism, med sär-
skild tonvikt på antisemitism och 
islamofobi. Mathan Ravid, SKMA, 
och Muhammad Tuffaha, Expo, fö-
reläser för ungdomar i Malmö och 
Helsingborg.

26-27 NOVEMBER OCH 3-4 DECEMBER
Tvådagarsseminarier för lärare, 

skol politiker, integrationsansvariga 
och andra grupper om antisemi-
tism, antiziganism och afrofobi an-
ordnades i Göteborg och Malmö. 
Bland föreläsarna fanns Henrik 
Bachner, Jan Selling, Viveca Mot-
sieloa, Anders S. Wigerfelt, Berit 
Wigerfelt, Joanna Rubin Dranger 
och Lars M Andersson. Särskild 
tonvikt lades vid hur fördomsfulla 
bilder av judar, romer och svarta 
reproduceras visuellt i såväl popu-
lärkultur som media.

MÖTEN OCH ARRANGEMANG
15 DECEMBER
Lena Jersenius deltar i ett sym-
posium i Rom arrangerat av Yad 
Vashem och det italienska parla-
mentet kring Holocaust Educa-
tion. Vid symposiet presenterar 
Dr. David Silberklang, Yad Vashem, 
och Michelle Sarfatti, Center for 
Contemporary Jewish Documen-
tation (CDEC), ny forskning kring 
Förintelsen. Shulamit Imber från 
Yad Vashem diskuterar utmaningar 
kring undervisning om Förintelsen 
i lägre åldersgrupper.

Kalendarium

Jossebell AB
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ANNE SEIDEMAN 
VÄLKOMNAR DIG TILL 
EYECENTER 

EyeCenter erbjuder glasögon, 
kontaktlinser, solglasögon och 
Stockholms enda specialavdelning 
för barnglasögon.

Telefon 040-617 01 00 ● Fax 040-23 98 60

info@advokatwilensky.se ● www.advokatwilensky.se

Stora Nygatan 59, 211 37 Malmö

SVENSK- OCH INTERNATIONELL AFFÄRSJURIDIK

WILENSKY &PARTNERS
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Det du ger får du tillbaka
– bli bäst på sälj!

Supernöjda kunder och lyckliga säljare – NY INSPIRATIONSKÄLLA att ösa ur!

Så här skriver författaren:
”Jag är övertygad om att du som säljare är den 
avgörande faktorn. Så se din vikt i guld. För när du 
bestämmer dig för att skapa supernöjda kunder blir 
du en lyckligare säljare och butiken mer lönsam. 
Allt du ger från hjärtat får du tillbaka”.

Om Susanne  Einhorn:

Susanne Einhorn är beteendevetare 
med mer än 10 års yrkeserfarenhet 
från detaljist- och servicebranschen 
i såväl USA som Sverige. 

Sedan sent 80-tal har hon arbetat 
med att förbättra och effektivisera 
försäljningsarbetet i olika typer av 
organisationer.

event
fakta

nyhetsbrevseplustidning

Priser:
1–10 ex  349:-/st
11–20 ex  299:-/st
21–50 ex  249:-/st
(Moms + porto tillkommer.)

Beställ boken på: 
www.market.se/supernojdakunder
eller ring 08-440 76 71

Supernöjda kunder, lyckliga säljare 
och framgångsrik försäljning – låter 
det som en utopi? Det är det inte! 

Men vem är egentligen säljare? 
Hur gör man för att lyckas överträffa 
kundernas förväntningar – och 
därmed öka lönsamheten?

I Susanne Einhorns nya bok får 
du och din personal på ett mycket 
konkret sätt ta del av de små 
stegen som skapar den stora 
skillnaden!

BESTÄLLIDAG!
Boken som inspirerar dittteam!

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

STÖDER SKMA
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Stort sortiment 
industriella kameror

Över 20 års erfarenhet 
av Machine Vision!

  sales@parameter.se                                    www.parameter.se                                    Tel: 08 555 110 00

Investering i Kunskap AB
Strategikonsulting & Investeringar

Box 5216, 102 45 Stockholm
Tel 08-670 65 00

Willy  
Silberstein 

AB 
erbjuder

• Medieträning: du 
blir vassare och tydli-
gare i media efter en 

träning med Willy Sil-
berstein, dina chanser 

att nå ut förbättras 
avsevärt. 

• Moderatorsupp-
drag: Willy Silberstein 
lovar ett högt tempo 
och tydliga besked 
som moderator vid 

debatter eller utfrågn-
ingar.

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 för-

rän han fått svar. Det gör en 
debatt informativ och un-

derhållande.”  
Björn Rosengren, f d 

näringsminister

Willy Silberstein,  
070 606 26 00

willy@silbersteinab.se
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Etabl.
1973

För ytterligare information
besök

www.ipu1973.se

Hjälper varandra att bli
”sitt bästa jag”

– I ledningsgruppen använder vi IPU-analyserna 

för att möta varandra så bra som möjligt, för att 

hjälpa varandra att bli ”sitt bästa jag”.

Så beskriver personalchefen Kristina Bagge, 

NSVA, ett av de sätt som de använder 

IPU Profilanalys och IPU Drivkraftsanalys.

Vände dålig trend till rekord 
vid omorganisation

Det kommunala bostadsbolaget i Ovanåker, 

AEFAB, har vänt en dålig trend och gjorde 

senaste året till ett rekordår.

Men ambitionerna slutar inte där. 

– Vi vill ha Sveriges mest nöjda hyresgäster, 

menar VD Mikael Reijer som kom till bolaget 

med ett ”hemligt vapen”, IPU Profil- och 

IPU Drivkraftsanalys.

S T Ö T T A R  A R B E T E T  
M O T  A N T I S E M I T I S M
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BILDAD I ENLIGHET MED NANSEN-KOMMITTÉNS DEKLARATION, OSLO 1983

•	 är en ideell, religiöst och politiskt obunden organisation, som 
har till ändamål att förebygga och motverka antisemitism och 
rasism.

•	 bedriver en varierad, rikstäckande verksamhet.
•	 informerar politiker, myndigheter och media om rasism och an-

tisemitism.
•	 samarbetar med utländska organisationer, universitet och for-

skningsinstitut i frågor som rör antisemitism och rasism.
•	 samarbetar med skolor, studieförbund, folkhögskolor, liksom med 

andra svenska demokratiska antirasistiska organisationer. Vi sa-
marbetar även med Forum för levande historia.

•	 bedriver ett långsiktigt arbete för att bredda och fördjupa kunska-
perna 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 ut-
bildningsinstitut 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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