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LEDNINGEN FÖR KAROLINSKA SJUKHUSET (KS) 
har mött stark kritik för att den inte tagit 
uppgifter om antisemitiska trakasserier 
mot judiska läkare på en av sjukhusets 
kliniker på allvar och låtit bli att utreda frå-
gan på ett seriöst sätt. En av läkarna slog 
larm om missförhållandena 2017 och läm-
nade in en anmälan i saken i februari i år.

De judiska läkarna ska under flera år 
ha utsatts för trakasserier från en över-
läkare, tillika chef. Den anmälande läka-
ren ska enligt uppgift bl.a. ha hindrats 
från att forska, utföra operationer inom 
sin specialitet och delta på konferenser 
till vilken denne inbjudits som huvud-
talare. Överläkaren, som ska ha 
använt glåpord som ”judegettot” 
om judiska kollegor, har även delat 
”antisionistisk” propaganda i socia-
la medier. SKMA har granskat några 
av de bilder den anmälde läkaren 
spridit och konstaterat att dessa 
förmedlar antisemitiska budskap. 

En intern utredning som tillsattes 

av KS ledning, och sköttes av en vän och 
kollega till den utpekade överläkaren, har 
av den anmälande läkarens advokat kriti-
serats för bristande objektivitet och profes-
sionalism. 

Först efter att kontroversen i oktober 
i år uppmärksammats i medier och sjuk-
husledningen mötte hård kritik från bl.a. 
Simon Wiesenthal Center i USA vidtog KS 
åtgärder mot den utpekade överläkaren 
och andra ansvariga. Överläkaren har 
tagit ”time out”, en annan högt uppsatt 
chef har lämnat sin post och en patient-
områdeschef har tagit en paus i väntan 
på att anklagelserna utreds. KS har även 

tillsatt en extern utredning av ärendet.
KS ledning har i november haft mö-

ten med SKMA och Simon Wiesenthal 
Center. Efter mötet med KS sade SKMA:s 
ordförande Svante Weyler i ett uttalande 
att den saktfärdighet som sjukhuset visat 
tydde på att man inte riktigt förstått frå-
gans allvar, men att sjukhusets agerande 
nu pekar på att ledningen slutligen insett 
allvaret.

I ett pressmeddelande skriver KS: 
”Sjukhuset har träffat Svenska kommit-
tén mot antisemitism och Simon Wiesen-
thal Center och fortsätter att träffa rele-
vanta organisationer för att lyssna och 

lära mer kring de aktuella frågorna 
samt få förslag på möjliga framtida 
åtgärder.»

Diskrimineringsombudsmannen 
(DO) har nu inlett ett tillsynsärende 
och har begärt svar från KS för att 
få klarhet i om och hur sjukhuset 
uppfyllt sin utrednings- och åt-
gärdsskyldighet enligt diskrimine-
ringslagen. 

I samarbete med Ju-
diska församlingen 
i Stockholm, För-
eningen Förintel-
sens överlevande 

och Forum för levande 
historia arrangerade 
SKMA i Stockholms 
stora synagoga den 8 
november 2018 en hög-
tidsstund till minne av 
Novemberpogromen 
1938 (”Kristallnatten”). 

Minnesstunden in-
leddes av Svante Wey-
ler, ordförande för 
SKMA. Därefter läste 
Ella Schartner upp ett 
vittnesmål från Wien i 
samband med pogromen, nedtecknat av Hedi (Politzer) Pope. 

Kvällens huvudanförande hölls av författaren Majgull Ax-
elsson. Axelsson beskrev hur hon sedan unga år grubblat över 
drivkrafterna bakom rasism och nazismens brott och hur hon 

långt senare kom att ta 
sig an dessa frågor i 
romanen Jag heter inte 
Miriam. Läs Majgull 
Axelssons anförande 
på s. 12.

Under kvällen delade 
SKMA även ut årets El-
sapris till frilansskriben-
ten Charlotte Wiberg. 
Wiberg fick priset för att 
hon ”med  djupgående 
kunskaper och lysande 
formuleringskonst i 
mängder av artiklar och 
inlägg i sociala medier 
och tryckt press belyst 
och kritiserat antise-
mitiska och rasistiska 

uttryck och företeelser varhelst de förekommer”. Läs mer om 
Elsapristagaren på s. 3.

Musik framfördes av Louisa Lyne Trio. Kvällen avslutades 
med Kaddishbönen som lästes av Tobias Kessler.
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Efter 
Pittsburgh 
”På samma sätt 
som konspiracism 
inte bara utgör 
påståenden om 
konspirationer, 
utgör antisemitism 
inte endast en form 
av rasism. Konspi-
racism och modern 
antisemitism utgör 
djupt irrationella 
världsåskådningar 
som utvecklats i 
tandem och som 
nästan är omöjliga 
att separera från 
varandra. Tillsam-
mans delar de 
upp världens folk 
i oskyldiga och 
skyldiga, och 
uppmuntrar dem 
som angriper de 
påstådda skurkarna 
att se sig själva 
som hjältar. Det 
är dags att sluta 
ha överseende 
med såväl konspi-
rationsteoretiker 
som de som hjälper 
dem att nå en stor 
publik. PayPal och 
andra företag avslu-
tade nyligen samar-
betet med Gab, vars 
koppling till farliga 
konspirationsteorier 
kommit att riskera 
deras anseende. 
Nu måste även de 
stora sociala med-
ieplattformarna ta 
ansvar.”   

Daniel 
Allington och 
David Toube
New Statesman  

14/11 2018

Åttio år sedan Novemberpogromen

Minnesstund och utdelning av Elsapriset

Charlotte Wiberg.
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”Förut var det alltid vi som stod utanför dörren och knackade på, nu 
ringer de själva och bjuder in.” Jag och en annan medlem i SKMA 
hade just avslutat ett möte med ledningen för Karolinska sjukhuset i 
Stockholm, när kollegan, som har väldigt lång erfarenhet av arbetet i 
kommittén, kom med sitt nyktra konstaterande om att vår ställning 

i offentligheten har förändrats genom åren. Och det kan man ju glädjas åt, 
även om anledningen till vårt besök hos ett av landets största och viktigaste 
sjukhus var minst sagt beklämmande.

Det gällde en långvarig konflikt mellan arbetsledning och flera judiska 
läkare där SKMA dittills spelat en liten roll genom att ta ställning till några 
bilder som en arbetsledare publicerat i sociala me-
dier. Men den direkta anledningen till mötet var 
att sjukhusledningen ville ha hjälp med att förstå 
vad detta var för ett slags konflikt och varför den 
väckte så starka reaktioner, både hos de inblandade 
och i offentligheten. Det kunde vi ge några förkla-
ringar till.

   
MEN VI OMBADS också komma med förslag om an-
dra åtgärder som kanske skulle förebygga upp-
komsten av liknande problem. Vi föreslog då att 
Karolinska sjukhuset och Karolinska Institutet 
tillsammans skulle tillsätta ett slags historiker-
kommission för att utreda dessa centrala institu-
tioners förhållande till judiska läkare, judiska pa-
tienter, antisemitism och andra former av rasism 
genom historien. Ett par andra frågor, utöver den 
aktuella konflikten, skulle kunna utgöra utgångs-
punkter för en sådan granskning:

• Vi vet att läkarstudenter i Uppsala och Lund var mycket aktiva i motstån-
det mot att låta tio tyska judiska läkare få inresetillstånd till Sverige strax 
före andra världskrigets utbrott. Uppsalamötet är välkänt, Lundastuden-
ternas motstånd i mycket mindre grad. Och hur stor är kunskapen bland 
dagens läkare och sjuksköterskor på KS om hur deras företrädare ställde 
sig till ”judeimporten”? Var anställdes de svenska antisemitiska läkarstu-
denterna? På KS?

• Solna stad hade knappast givit den nya gatan på Karolinska sjukhu-
sets område namnet Astrid Cleves gata om man på sjukhuset kunnat 
sin och sina läkares historia. Cleve var visserligen en mycket fram-
stående vetenskapskvinna, men hon var också pronazist och förin-
telseförnekare.  

• En av den svenska rasforskningens pionjärer, Gustaf Retzius, har givit 
namn åt byggnader, vägar och institutioner inom Karolinskas område. 

Vi vet ännu inte hur KS ställer sig till vår idé, men vi är beredda att upprepa 
den i offentligheten om inget sker eller svaret vi får är otillfredsställande.
   Jag ska erkänna att en inspiration till detta krav kommer från den tidi-
gare tyske utrikesministern Joschka Fischer som en gång retade upp sig 
till den grad på att hans underställda i den diplomatiska kåren hävdade att 
de tyska diplomaterna som var verksamma efter andra världskriget hade 
ett till största delen ”rent” förflutet från nazitiden. Den digra rapport som 

blev resultatet av hans ilska gav den diplomatiska 
självförståelsen en knäck. 
   Karolinska sjukhuset kanske skulle må bra av 
samma slags knäck. 

***

NYLIGEN KOM EN rapport från CNN om antisemitism i 
sju länder, däribland Sverige och den följs i dagar-
na av en rapport  från ett organ inom EU som har 
låtit undersöka judars uppfattning om antisemi-
tismen i de 12 länder där 96 % av Europas judiska 
befolkning lever. Viktiga undersökningar, som ty-
värr inte bjuder på några positiva överraskningar. 
Antisemitismen är i stora drag lika rikt förekom-
mande som tidigare, en förkrossande majoritet av 
Europas judar (90 %!) upplever att den ökar. 

Sverige kommer, om man så vill, lindrigt undan 
i jämförelsen. Men då måste man bortse från det plågsamma faktum att 
ca 7% av den vuxna befolkningen i Sverige hyser direkt negativa känslor 
gentemot judar. Hur många blir det om man ställer upp dem på ett torg? 
Eller de 13-15 % som anser att judar har för stort inflytande i finans- och 
medievärlden. Eller de 20% som anser att judar använder sig av Förin-
telsen för att vinna fördelar. Hur skulle det gå till förresten? Jo, så här 
kanske: Vi vill påminna er om Förintelsen för att svenska judar ska slippa 
få sin kippa avslagen eller sin davidsstjärna bortsliten från sitt halsband!

SKMA använder också lärdomarna från Förintelsen för att bekämpa 
antisemitismen. Det är SKMA:s själva livsnerv. En anledning så god som 
någon för dig som läser detta att bli stödmedlem.

Svante Weyler
Ordförande för Svenska kommittén  

mot antisemitism

Svante Weyler
Ordförande för Svenska kommittén mot antisemitism

KS BÖR ÄVEN BLICKA BAKÅT 

”Var anställdes 
de svenska anti-
semitiska läkar-
studenterna?”
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2018 års mottagare är frilansskribenten 
Charlotte Wiberg. Prismotivering-

en lyder: Charlotte Wiberg har under många år 
varit en av de viktigaste rösterna i den svenska 
debatten om antisemitism. Med djupgående 
kunskaper och lysande formuleringskonst har 
hon i mängder av artiklar och inlägg i sociala 
medier och tryckt press belyst och kritiserat 
antisemitiska och rasistiska uttryck och förete-
elser varhelst de förekommer. Charlotte Wibergs 
kunskapsrika, konsekventa och skarpa analyser 
är ett föredöme och en inspiration, som inte 
minst via sociala medier har nått många unga 
människor.

– Charlotte Wiberg personifierar den konse-
kventa antirasismen, med samma skärpa blott-
lägger och kritiserar hon antijudiska och rasis-
tiska yttringar oavsett sammanhang och oavsett 
om de dyker upp till höger eller vänster. Hon 
är en mycket värdig pristagare, kommenterade 
Svante Weyler, ordförande för SKMA.

Charlotte Wiberg är frilansskribent och film-
vetare, bosatt i Malmö. I början av 2000-talet 
behandlade hon antisemitism och rasism på sin 
blogg Kamferdroppar, därefter har hon publice-
rat sig i SKMA:s Nyhetsbrev och blogg, i Expres-
sen, Kristianstadsbladet, Sydsvenskan, Svenska 
Dagbladet, DN och i Expo. Hon använder även 
ofta sociala medier för att upplysa om och bilda 
opinion mot antisemitism, rasism och politisk 
extremism.  

SKMA ställde några frågor till Charlotte Wi-
berg.

Grattis till Elsapriset 2018. Hur reagerade du 
på nyheten att du tilldelats priset?
Jag blev glad, men förvånad. Jag trodde jag var 
för gammal för att komma i fråga!

Du har länge intresserat dig för och skrivit om 
antisemitism. Hur började ditt engagemang 
och vad bygger det på?
Det började på 90-talet i samband med att jag 
på universitetet skrev en receptionsstudie om R. 
W. Fassbinders pjäs Soporna, staden och döden. 
Jag var intresserad av att det rådde så diametralt 

olika uppfattningar om den. Den stoppades från 
att visas i Frankfurt då scenen ockuperades av en 
grupp judiska aktivister. När jag tittade närmare 
på konflikten och vilka argument som framför-
des på de båda sidorna märkte jag att pjäsens 
försvarare över huvud taget inte ville tala om 
antisemitism och inte bemötte kritikerna utan 
tyckte att pjäsen utmanade mäktiga ekonomiska 
intressen, och att detta var skälet för motståndet 
– vilket i detta sammanhang är en form av anti-
semitism. Jag upptäckte att det finns en minoritet 
som, även här i Sverige, inte lyssnas på och att det 
existerar en antisemitism som jag tidigare inte 
varit medveten om.

Du har vid ett flertal tillfällen kritiserat an-
tijudiska yttringar i vänstermiljöer. Hur ytt-
rar sig antisemitism på vänsterkanten, i vilka 
sammanhang återfinns den? 
Det finns en fullständig fixering vid Israel och ett 
hat som inte är rationellt. Många tycker att Israel 
inte borde existera. Att inte se Israel helt i svart 
väcker misstänksamhet. Det är naturligtvis pro-
blematiskt för många judar som har förbindelser 

med Israel och därmed blir misstänkliggjorda, 
bortsett från att demoniseringen av Israel i sig 
innebär en irrationell fiendebild. Men det finns 
också andra föreställningar, som att judar borde 
ha lärt sig något av Förintelsen eller att de har 
mycket pengar och inflytande. Absolut oftast 
yttras antisemitism dock i samband med Israel-
Palestinakonflikten.

Du har även varit kritisk till hur delar av vän-
stern förhållit sig till antisemitism. Vilka är 
problemen? Ser du någon förändring av syn-
sätt?
Den antirasistiska rörelsen missar ofta antise-
mitismen som fördomsbild. Det beror, tror jag, 
på att judar inte ser ut att vara en utsatt grupp i 
samhället, och betraktas som ”vita”, och därmed 
privilegierade. Synen på Israel spelar nog också 
in. Jag tycker ändå medvetenheten ökat något 
under senare år, och antisemitism är inte längre 
ett icke-ämne inom vänstern.

Du står själv till vänster politiskt. Vilka reak-
tioner har du mött från politiska menings-
fränder när du kritiserat uppfattningar i det 
egna lägret?
Ja, många blir helt enkelt väldigt arga och jag 
misstänkliggörs som ”höger” eller som ”sionist” 
(som sionismen i deras uppfattning är). ”Anhäng-
are av folkmord”, är väl det värsta jag kallats. Men 
det finns också de som tycker det är bra att jag 
tar upp antisemitism.

Du är en flitig användare av sociala medier. 
Hur kan till exempel Twitter användas för att 
upplysa om och bemöta rasistiska och antise-
mitiska uppfattningar? 
Twitter är ett enkelt forum för att sprida länkar 
och tankar, och bemöta påståenden direkt.

Elsa-priset består av ett diplom och en pris-
summa om 20 000 kr. Vet du vad du ska 
göra för pengarna?  
De går in i min reguljära verksamhet som frilans-
skribent! Det är ju inte precis fett i den bran-
schen. Men jag har också unnat mig en liten resa.

Den 8 november delade SKMA för sjunde gången ut Elsapriset, en utmärkelse 
till enskilda personer eller grupper som via sociala medier eller på annat sätt 
motverkar antisemitism och andra typer av fördomar. Vägledande är att de 
belönade initiativen når unga människor och på något sätt gör skillnad och skapar 
debatt. Priset består av ett diplom och 20 000 kr. 
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”Det finns ett hat mot Israel 
som inte är rationellt”

Charlotte Wiberg.
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Fram tills nyligen trodde många ame-
rikaner att det inte kunde hända här. 
Våld mot judar var ett europeiskt 
problem, inskrivet i den gamla konti-
nentens DNA genom århundraden av 

kristen fientlighet och under senare år återakti-
verat av radikala islamister. USA har naturligtvis 
en förfärande historia av våld mot svarta, mot 
ursprungsbefolkningen och andra etniska grup-
per, men många judar övertygade sig själva om 
att de var trygga i den Nya världen. Inte längre. 
Attacken mot synagogan i Pittsburgh begravde 
fantasin om l’exception américaine [det ameri-
kanska undantaget].

Det är tydligt att någonting förändrats för ju-
dar i USA under de två senaste åren. Enligt en 
rapport från Anti-Defamation League ökade 
antalet attacker mot judar och judisk egendom 
i USA med närmare 60 procent mellan 2016 
och 2017. Även om antisemitismens orsaker är 
komplexa så är sambandet med Trumps presi-
dentskap uppenbart: Trumps form av rasistisk 
nationalism liksom hans legitimering av hat mot 
judar och andra minoriteter bär en betydande 
skuld för det våld vi nu konfronteras med. 

Trumps stöd till antisemitism blev tydlig un-
der hans presidentvalskampanj när Stephen Ban-
non, en högerradikal ideolog som öppet uttryck-
er sin beundran för Viktor Orbán och Marine Le 
Pen, borgade för att vit makt-sympatisörer kunde 
se Trump som sin kandidat.  

Trumps tal var fulla av så kallade ”hundviss-
lingar” – till synes harmlösa fraser och symbo-

ler som signalerade till rasister att Trump delade 
deras världsbild. Parollen ”America First”, till ex-
empel, utgör ingen oskyldig glädjeyttring över 
nationell stolthet, utan användes som slagord av 
flygaren Charles Lindbergh, som anklagade judar 
för att tvinga in USA i andra världskriget i strid 
med landets nationella intresse. 

I TAKT MED att presidentvalskampanjen 2016 fort-
skred kom Trump att växla sina skandalösa an-
grepp på mexikaner och muslimer med en mer 
subtil, men på intet sätt mindre elakartad, de-
monisering av judar. I Trumpkampanjens sista 
reklamfilm, som visades på tv strax före valet, 
pekades vid sidan av Hillary Clinton tre fram-
trädande amerikanska judar ut och utsattes 
för smutskastning: George Soros, ungerskfödd 
miljardär som stöder progressiva och demokra-
tifrämjande insatser runt om i världen; Janet Yel-
len, vid denna tid ordförande för centralbanken 
Federal Reserve; och Lloyd Blankfein, vd på in-
vestmentbanken Goldman Sachs. Man behöver 
inte vara en hund för att höra den visslingen. 

Efter att han vunnit presidentvalet har Trump 
återkommande visat sin vilja att liera sig med ra-
sister och antisemiter. På Förintelsens minnesdag 
2017 publicerade han ett uttalande som bisarrt 
nog vägrade nämna judar som offer för nazis-
men. Efter att högerextremister skanderat ”Jews 
will not replace us!” och attackerat motdemon-
stranter vid en ”Unite the Right”-manifestation i 
Charlottesville, Virginia, och därvid dödat en av 
dem, insisterade Trump på att det vid denna kon-

Pittsburgh, Trump och  den högerradikala antisemitismen 
Judar hotas från olika håll. Attacken i Pittsburgh påminner oss om att 
även den  högerradikala antisemitismen i högsta grad är levande. Den 
framträder bland annat i form av konspirationsteorier som involverar 
George Soros. Med hjälp av Donald Trump har dessa tagit sig in i mitt-
fåran i det politiska livet i USA. Det menar Maurice Samuels, som leder 
Yale-universitets program för studier av antisemitism.

DEN 27 OKTOBER 2018 angrep högerextremisten 
och antisemiten Robert Bowers en  synagoga i 
Pittsburgh, USA, och mördade elva personer och 
skadade sex. Det är den dödligaste attacken mot 
judar som inträffat i USA.

Bowers var aktiv på Gab, en social medieplatt-
form som är populär bland högerextremister, där 
han spred hat mot judar och andra grupper. Han var 
i synnerhet upptagen av den inom extremhögern 
utbredda antisemitiska konspirationsteorin om 
att judar orkestrerar invandringen av «icke-vita» 
till USA och Europa och eftersträvar «ett folkmord 
på vita». 

I sitt sista inlägg hänvisade Bowers till denna 
konspirationsteori som motiv för att attackera 
synagogan. Enligt amerikansk polis förklarade Bo-
wers, efter att han gripits, att han ”ville att alla 
judar skulle dö” och att judar ”begick folkmord på 
hans folk”. 

MASSAKERN I PITTSBURGH har föregåtts av en 
förstärkt högerextrem strömning i USA, en drama-
tisk ökning av antalet hatbrott mot judar och en 
växande antisemitisk och rasistisk propaganda i 
sociala medier. Mycket av judehatet kommer från 
extremhögern, men det förekommer även i andra 
sammanhang, däribland i sk ”antisionistiska” så-
dana.

Den amerikansk-judiska antirasistiska organi-
sationen ADL rapporterade en ökning av antalet 
antisemitiska incidenter i USA med 57 procent för 
2017. Det är den största ökning organisationen re-
gistrerat sedan mätningarna inleddes 1979. Totalt 
registrerade ADL närmare 2 000 incidenter. Även 
FBI rapporterade en markant ökning av antalet anti-
semitiska hatbrott 2017. Trots att judar utgör runt 
två procent av USA:s befolkning var de enligt FBI 
måltavla för 58 procent av hatbrotten som riktades 
mot ”religiösa” grupper. 

Denna utveckling har eskalerat under Donald 
Trumps presidentskap. Oren Segal, chef för ADL:s 
Center on Extremism, menar att Vita husets xe-
nofoba och antimuslimska retorik liksom Trumps 
ovilja att tydligt distansera sig från högerextremis-
ter har givit vit maktrörelsen vind i ryggen. 

Under senare tid har såväl Trump som en rad 
andra republikanska politiker även exploaterat de 
ofta antisemitiskt färgade konspirationsteorier 
som beskriver alltifrån globala migrationsström-
mar till protester mot utnämningen av Brett Ka-
vanaugh till domare i högsta domstolen som ett 
verk av ”George Soros”. 

SKMA

DEN DÖDLIGASTE 
ATTACKEN MOT 
JUDAR I USA

Offren för terrordådet i Pittsburgh hedras vid en minnesplats utanför synagogan.
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Pittsburgh, Trump och  den högerradikala antisemitismen 
frontation fanns ”goda människor på båda sidor”. 

Han har även gjort det till en vana att upprepa 
(eller retweeta) högerextrema konspirationsteo-
rier. Många av dem kretsar kring George Soros 
som fungerar som en behändig symbol för den 
”allsmäktige juden” som kontrollerar finansmark-
nader, politik och medier. Denna gestalt har varit 
en standardingrediens i antisemitiska diskurser 
sedan ”Sions vises protokoll”. 

Under veckorna som föregick mellanårsvalet 
hemföll Trump ofta till attacker på Soros i sina 
nästan dagliga kampanjmöten. I några tal an-
tydde han att Soros betalade demonstranter för 
att de skulle konfrontera republikanska senatorer 
inför omröstningen för att godkänna Brett Ka-
vanaugh till högsta domstolen. I andra att Soros 
finansierade den ”karavan” av migranter som 
rörde sig genom Centralamerika med målet att 
söka asyl i USA. 

Dessa lögner förstärktes sedan av den höger-
radikala ekokammaren på sätt som underströk 
måltavlans judiskhet. En kommentator på Fox 
News fördömde nyligen det ”Soros-ockuperade 
utrikesdepartementet” (”Soros-Occupied State 
Departement”), en uppdatering av det i antise-

mitisk propaganda återkommande uttrycket 
”Zionist-Occupied Government” eller ZOG. 

DESSA KONSPIRATIONSTEORIER HAR farliga konsekven-
ser i den verkliga världen. En fanatisk Trump-an-
hängare skickade nyligen rörbomber till ledande 
demokrater liksom till nyhetskanalen CNN. Är 
det förvånande att det första paketet skickades till 
Soros? Eller att mannen som attackerade försam-
lingen i Pittsburgh, och dödade en 97-årig kvinna 
och tio andra, förklarade i sociala medier att han 
angrep synagogan därför att han trodde att HIAS, 
the Hebrew Immigrant Aid Society, hade försökt 
hjälpa ”karavanen” av asylsökande att ta sig till 
USA? ”Alla judar måste dö”, skrek mördaren när 
han öppnade eld. 

De som försvarar Trump säger att han inte 
ska hållas ansvarig för brott som begås av hans 
anhängare. Och att mördaren i Pittsburgh fak-
tiskt kritiserat Trump för att inte vara tillräckligt 
antisemitisk. Dessutom, säger de, gjorde Trump 
ett uttalande efter attacken i Pittsburgh där han 
fördömde antisemitism – innan han twittrade om 
en baseballmatch. Trump ska bedömas utifrån 
sina handlingar, inte sina ord, säger dessa försva-

rare. Och bland 
många, inklusive 
många amerikan-
ska judar, tolkas 
de beslut han ta-
git som förefaller 
gynna den sit-
tande israeliska 
regeringen som 
att han bryr sig 
om judars intres-
sen. Besluten att 
dra sig ur Iran-
avtalet och flytta 
den amerikanska 
ambassaden till 
Jerusalem ses 
som bevis på att 
Trump faktiskt 

inte kan vara en antisemit.
Men ord är också handlingar. De har förmågan 

att skada och att hetsa andra till att skada. Och på 
denna punkt är beläggen entydiga: Trumps ord 
har bidragit till att skapa ett klimat som blivit 
dödligt för judar. Han har legitimerat en typ av 
hatpropaganda som riktas mot judar. Om det inte 
är antisemitism, vad skulle då vara det?

JUDAR RUNT OM i världen, inklusive i USA, hotas 
nu från olika håll. Under det senaste decenniet 
har forskare mest ägnat sig åt den så kallade ”nya 
antisemitismen”. Denna ”nya” typ av judehat, 
med antisionismen i centrum och ofta återfun-
nen till vänster på den politiska skalan, har blivit 
ett utmärkande drag i radikal islamistisk ideologi. 
Men som Pittsburgh visat är den ”gamla” höger-
radikala antisemitismen inte död. Denna antise-
mitism, i högsta grad levande i sociala medier 
där den framträder i form av konspirationsteorier 
som involverar judar som George Soros, har till 
stor del tack vare Donald Trump stigit upp till 
ytan och tagit sig in i mittfåran i det amerikanska 
politiska livet. 

Det är vårt ansvar, allas vårt ansvar, att för-
döma antisemitiska yttranden i alla dess former 
– subtila såväl som öppna. Vi måste vara tyd-
liga med vad det faktiskt handlar om: en sorts 
hatpropaganda som leder till mord. Vi kan inte 
ursäkta det även om det skulle tjäna ett eller 
annat intresse att göra så. Vi kan inte avfärda 
det för att vi är rädda eller utmattade. Om vi 
fortfarande håller fast vid idealen om vad det 
amerikanska samhället skulle kunna vara – inte 
ett undantag utan en löftesrik plats som alltid 
strävar efter jämlikhet för dess minoriteter – så 
måste vi vara på vår vakt.

Maurice Samuels
Maurice Samuels är professor och chef för The Yale 

Program for the Study of Antisemitism vid Yale 
University, USA. Artikeln har tidigare publicerats 

på Yale News, 1/11 2018. Översättning: Henrik 
Bachner och Stéphane Bruchfeld.

FOTO: OFFICIAL WHITE HOUSE PHOTO BY ANDREA HANKS

Robert Bowers beskrev invandring av ”icke vita” som ett verk av en judisk konspi-
ration. I sitt sista inlägg på Gab, där han meddelade sitt beslut att gå till attack, 
anklagade han HIAS, Hebrew Immigrant Aid Society, för att hjälpa asylsökande att ta 
sig till USA.
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Studien, som genomfördes 
av ComRes under sep-
tember 2018, bygger på 
svar som erhållits genom 
webbintervjuer med cirka 

7 000 vuxna respondenter. De län-
der som ingår är Sverige, Storbritan-
nien, Frankrike, Tyskland, Österrike, 
Polen och Ungern. Enligt ComRes 
har data viktats så att den är repre-
sentativ för varje land med hänvis-
ning till ålder, kön och region. 

Av samtliga svarande är det i 
snitt strax över 40 procent som 
uppfattar antisemitism som ett 
växande problem i sitt land och 
ungefär lika många anser att judar 
riskerar att utsättas för rasistiskt 
våld. Bland svenska respondenter 
instämde 45 procent i påståendet 
att antisemitism är ett växande pro-
blem, 16 procent avvisade denna 
uppfattning. 53 procent ansåg att 
judar i Sverige riskerar att utsättas 
för hatpropaganda och 49 procent 
att de riskerar att drabbas av rasis-
tiskt våld.

I genomsnitt 10 procent av samt-
liga svarande uppgav att de hade 
en negativ inställning till judar. För 
enskilda länder var motsvarande 
siffra: Storbritannien 6 procent, 
Sverige 7 procent, Tyskland 7 pro-
cent, Frankrike 9 procent, Österrike 
10 procent, Polen 15 procent, Ung-
ern 19 procent. 

HÖGRE ANDELAR SVARADE emellertid 
instämmande på påståenden som 
ger uttryck för traditionella antise-
mitiska föreställningar. Det gäller 
inte minst föreställningar om judisk 
makt och inflytande över politik, 
ekonomi och medier. I genomsnitt 
instämde 22 procent i påståendet 
att judar har ”för stort inflytande” 
över ”politik i världen”. Lägst ande-
lar som instämde i detta återfanns 

i Storbritannien med 
14 procent och Sve-
rige med 15 procent. 
Andelen instämman-
de i övriga länder var: 
Tyskland 19 procent, 
Frankrike 20 procent, 
Österrike 25 procent, 
Ungern 31 procent, 
Polen 31 procent. 

I snitt 28 procent 
ansåg att judar har 
”för stort inflytande” 
över ”finans- och nä-
ringsliv i världen”. An-
delen instämmande 
nedbrutet på länder 
var: Sverige 15 pro-
cent, Storbritannien 
16 procent, Frankrike 
24 procent, Tyskland 
25 procent, Österrike 
32 procent, Polen 39 
procent, Ungern 42 
procent. 

20 procent av 
samtliga svarande ansåg att judar 
har ”för stort inflytande” över ”me-
dier i  världen”. Motsvarande siffra 
för enskilda länder var: Sverige 13 
procent, Storbritannien 15 procent, 
Frankrike 18 procent, Tyskland 18 
procent, Österrike 19 procent, 
Polen 25 procent, Ungern 28 pro-
cent. 13 procent av de svenska 
respondenterna instämde även i 
påståendet att judar har ”för stort 
inflytande” över medier i Sverige. 

Även påståenden som utpekar 
judar som orsak eller drivkraft 
bakom internationella konflikter 
och krig har djupa rötter i antisemi-
tiskt tänkande. Enligt resultaten an-
såg 23 procent av samtliga att judar 
har ”för stort inflytande” över ”kon-
flikter och krig runt om i världen”. I 
Storbritannien och Sverige var det 
19 procent som instämde i detta 

påstående. Motsvarande andelar 
för övriga länder var: Tyskland 
23 procent, Frankrike 23 procent, 
Österrike 24 procent, Ungern 26 
procent, Polen 28 procent. 

ÅTERKOMMANDE I ANTISEMITISKT tän-
kande är även uppfattningen att 
judehat i någon mening är själv-
förvållat. I genomsnitt 18 procent 
av samtliga instämde i påståendet 
att ”antisemitismen i detta land 
är till största delen en reaktion på 
judars beteende i vardagen”. I Sve-
rige instämde 12 procent i detta 
påstående. I snitt liksom bland de 
svenska respondenterna instämde 
28 procent i påståendet att antise-
mitismen i huvudsak var ett svar 
på ”staten Israels agerande”. För 
Tyskland och Österrike var mot-
svarande siffra 25 procent.

Ett annat centralt tema i samtida 
antisemitism är anklagelsen att ju-
dar exploaterar Förintelsen i ekono-
miska eller politiska syften. Enligt 
CNN-studien instämde i snitt 31 
procent av samtliga i påståendet 
att ”judar använder Förintelsen 
för främja sina egna intressen el-
ler uppnå vissa mål”. I Sverige var 
motsvarande andel 20 procent. Den 
största andelen instämmande åter-
finns i Tyskland med 32 procent, 
Ungern 33 procent, Österrike 37 
procent och Polen 50 procent.

I likhet med andra studier pekar 
resultaten på att antisemitiska upp-
fattningar är vanligare bland män 
än bland kvinnor och, i flera länder, 
mer utbredda bland respondenter 
med muslimsk än kristen eller ”an-
nan” bakgrund. Det senare gäller 
emellertid inte Polen och Ungern. 

Antisemitiska attityder i Sverige och andra europeiska länder

En ny undersökning som publicerats av CNN bekräftar att antijudiska attityder 
återfinns hos betydande delar av befolkningen i flera europeiska länder. Bland 
de sju länder som studien omfattar är antisemitismen mest utbredd i Polen och 
Ungern och minst i Storbritannien och Sverige. Men även en icke obetydlig del 
av den svenska befolkningen bär på antisemitiska föreställningar.

Kippavandring i Stockholm. Enligt CNN:s studie uppfattar många svenskar antise-
mitism som ett växande problem. 

NY UNDERSÖKNING
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Antisemitiska attityder i Sverige och andra europeiska länder
I dessa länder, där antisemitismen 
är mest utbredd, återfinns antiju-
diska uppfattningar nästan enbart 
hos respondenter med kristen eller 
”annan” bakgrund. 

TVÅ TREDJEDELAR AV samtliga respon-
denter menade att upprätthållan-
det av minnet av Förintelsen bidrar 
till att förhindra liknande brott 
framgent. Samtidigt ansåg runt en 
tredjedel – och än fler i Tyskland, 
Österrike, Polen och Ungern – att 
minneshållandet av Förintelsen av-
leder uppmärksamheten från illdåd 
som begås idag. I Sverige instämde 
26 procent i det senare påståendet.

I undersökningen ombads re-
spondenterna även skatta sin 
kunskap om Förintelsen. Närmare 
hälften ansåg att de har relativt god 
kännedom och runt en femtedel 
god kännedom i ämnet. En tred-
jedel säger sig ha endast liten kun-
skap och 4 procent uppger att de 
aldrig har hört talas om Förintelsen. 
Resultaten skiljer sig mellan länder 
och åldersgrupper. I Frankrike upp-
ger t.ex. 20 procent och i Österrike 
12 procent i åldersgruppen 18-34 år 
att de aldrig hört talas om Förintel-
sen. I Sverige är motsvarande siffra 
bland unga 4 procent.

I undersökningen ställdes även 
frågor om inställningen till andra 
minoriteter. I de undersökta län-
derna hade i genomsnitt 39 procent 
en negativ inställning till romer, 37 
procent till muslimer, 36 procent 
till invandrare och 16 procent till 
HBTQ-grupper. Bland svenska re-
spondenter uppgav 38 procent att 
de hade en negativ inställning till 
muslimer, 34 procent till romer, 25 
procent till invandrare och 9 pro-
cent till HBTQ-grupper. Undersök-
ningen mätte inte utbredningen av 

specifika fördomar om dessa grup-
per. 

STUDIEN BIDRAR MED kunskap om anti-
semitismens utbredning, men den 
bör tolkas med viss försiktighet. 
Resultaten ska inte förstås som en 
exakt bild av hur det ser ut, utan ger 
snarare en indikation. Noteras kan 
att undersökningen till stor del sak-
nar frågepåståenden om så kallad 
Israelrelaterad antisemitism, t.ex. 
påståenden som håller judar som 
kollektiv ansvariga för Israels poli-
tik eller likställer Israel eller judar 
med nazister och israelisk politik 
med Förintelsen. Det senare är en 
viktig dimension av samtida antise-
mitiska diskurser i Sverige och flera 
andra länder. 

Det bör också noteras att resul-
tat för attitydmätningar på detta 
område kan påverkas av graden 
av tabuisering av antisemitism i 
ett samhälle, dvs i vilken utsträck-
ning respondenter svarar i enlighet 
med vad som uppfattas som ”socialt 
önskvärt”. Den sociala acceptansen 
för att ge uttryck för och därmed 
också instämma i negativa påståen-
den om judar torde skilja sig mellan 
länder och politiska kulturer.

För att få en mer komplett bild av 
antisemitismens närvaro, utveck-
ling, karaktär och konsekvenser i 
ett land krävs att attitydundersök-
ningar kompletteras med studier 
av hatbrott och utsatthet liksom 
av kvalitativa undersökningar av 
antisemitismens avtryck i medier 
och debatt, och inte minst i sociala 
medier, och dess roll och funktion 
i specifika ideologiska eller subkul-
turella miljöer. 

SKMA

Bild:  Kippavandring

NÅGRA AV CNN-STUDIENS RESULTAT FÖR SVERIGE

Procentsatsen anger andel som instämde i påståendet:

■ Judar har för stort inflytande över finans- och närings-

liv i detta land: 11 %

■ Judar har för stort inflytande över finans- och närings-

liv i världen: 15 %

■ Judar har för stort inflytande över politik i detta land: 

11 %

■ Judar har för stort inflytande över politik i världen: 

15 % 

■ Judar har för stort inflytande över medier i detta land: 

13 %

■ Judar har för stort inflytande över medier i världen: 

13 %

■ Judar har för stort inflytande över konflikter och krig 

som rör detta land: 18 %

■ Judar har för stort inflytande över konflikter och krig 

runt om i världen: 19 %

Procentsatsen anger andel som helt eller delvis instämde 

i påståendet:

■ Antisemitismen i detta land är till största delen en 

reaktion på judars beteende i vardagen: 12 %

■ Antisemitismen i detta land är till största delen en 

reaktion på staten Israels agerande: 28 %

■ Judar använder Förintelsen för främja sina egna 

intressen eller uppnå vissa mål: 20 %

■ Minneshållandet av Förintelsen avleder uppmärk-

samheten från andra illdåd som begås idag: 26 %

■ Minneshållandet av Förintelsen bidrar till att förhin-

dra liknande brott framgent: 61%

■ Antisemitism är ett växande problem i detta land 

idag: 45 %
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Internet har blivit det främsta forumet där antisemitiska uttryck och 
idéer sprids för att få fäste hos nya grupper. Det är inte bara inom 
de mest radikala högerextrema, vänsterextrema och islamistiska 
grupperna som antisemitiska tankegångar förekommer. Genom 
alternativa medier och diverse subkulturer i nätforum når antise-

mitiska och främlingsfientliga åskådningar idag ut till en allt bredare grupp 
av befolkningen.

Att en stor del av antisemitismen sprids online är något som vi i Judiska 
Ungdomsförbundet i Sverige (JUS) möter regelbundet och ser som en vik-
tig fråga att lyfta när man ska tala om antisemitismen från ett ungdomsper-
spektiv. Judiska ungdomar upplever framförallt antisemitism i de naturliga 
sammanhang som de själva rör sig i, vilket är i grund- och gymnasieskolan, 
på universitetet, på extrajobbet, vid fritidsaktiviteter och på sociala medier.

SKMA har tidigare uppmärksammat en tysk 
studie som visar att antisemitismen på nätet har 
ökat. Det har skett både en språklig radikalisering 
och en ökad normalisering av antisemitism, där det 
har blivit allt vanligare med avhumaniserande och 
demoniserande beskrivningar av judar.

FÖRETAGEN SOM DRIVER de största plattformarna har 
varit tafatta när det kommer till att markera inlägg 
som hatiskt innehåll och stänga av de konton som 
upprepade gånger sprider hatfyllda och hotfulla 
budskap. Deras algoritmer har till och med gyn-
nat sådana inlägg så att de får större spridning på 
grund av att de premierar innehåll som väcker 
många reaktioner. Det är också så att de som sprider hat mot judar, ge-
nom kod- och symbolspråk, har blivit bättre på att kringgå regler och 
hetslagstiftning.

Ett steg i rätt riktning är att Facebook nyligen meddelade att deras algo-
ritm kommer att ändras. Sensationellt och provokativt innehåll kommer 
numera att straffas av algoritmen, och oavsett om ett inlägg med hatiskt 
innehåll får många likes och delningar så kommer inlägget att synas för 
betydligt färre personer. Det kan visserligen förbättra klimatet på nätet 
för många användare, men löser inte grundproblemet med förekomsten 
av antisemitiska attityder i samhället.

På nätet blir det också tydligt att det skett ett generationsskifte när det 
kommer till förintelseförnekelse, att propagandan förändrats och växer i 
nya grupper. Därför krävs det nya strategier för att bemöta argumenten 
och bekämpa den nya generationens förintelseförnekare. 

Den äldre generationens förintelseförnekare har sedan år 1945 för-
sökt tvätta bort nazisternas brott mot mänskligheten och återupprätta 
nazismen som ideologi. Det är en rörelse som försökt framställa sig som 

”vetenskaplig”, där ”bevisen” mot att Förintelsen ägt rum framförs som 
något som ska likna fakta och akademiska resonemang av ”forskare”. 
Hos den yngre generationens förnekare ser argumentationen delvis 
annorlunda ut.

Nu handlar det istället om en sorts sarkasm, ironi och humor där man 
gör sig lustig över och hånar Förintelsen, eller rent av hyllar den. Även inom 
andra former av antisemitism kan man se tendensen att snarare förlöjliga 
och göra narr av judar i ett skämtsamt format som tillvägagångssätt. 

Det börjar ofta med memes, symboler och virala inlägg från nätforum 
som Reddit och 4chan, som sedan sprider sig vidare till plattformar som 
Twitter och Facebook. Inlägg som från början skapats av alt-right-rörelsen 
kan göras om i flera versioner som sedan blir så pass ”mainstream” att de vid 
flera tillfällen delats bland mer etablerade profiler i samhällsdebatten. Pepe-

grodan, mjölkglaset och snöflingan är exempel på 
sådana symboler. En viktig sak att poängtera är att 
det inte handlar om att just den aktuella bilden som 
får bredare spridning innehåller ett antisemitiskt 
budskap, utan att avsändaren bakom dessa bilder 
även sprider antisemitisk propaganda som de får 
mer trafik till genom att man delar deras mer ”ac-
ceptabla” inlägg. 

KRITIK MOT DEM som delat inlägg av det här slaget 
avfärdas ofta med att det bara är ett skämt och att 
kritikerna är humorbefriade och alarmistiska – 
eller lättkränkta snowflakes. Det leder inte sällan 
till en debatt med argument om att man måste 

få skämta om allt, att det är viktigt att man inom ramen för humor får ha 
högt i tak, eller att man anser sig ha rätt att dela inlägg som i sig inte är 
problematiska men som kommer från en problematisk avsändare.

De extremistiska rörelsernas uttalade mål är att påverka den etablerade 
samhällsdebatten och få spridning för sina antisemitiska idéer. Att dela 
deras memes och symboler, oavsett om det aktuella inlägget inte kan anses 
vara antisemitiskt, bidrar oavsett till att legitimera och normalisera deras 
budskap inför en bredare publik.

Alla vi som arbetar med att motverka antisemitism har ett ansvar för 
att bemöta de nya argument och budskap som sprids bland den yngre 
generationen. Det är viktigt att vi fångar upp dessa yttringar och arbetar 
med information och kunskap om de moderna antisemitiska uttrycken. 
Vi måste visa att det inte finns något utrymme för antisemitism, även när 
den påstås vara på ”skämt”.

Anna Simon-Karlsson
Ordförande för Judiska  

Ungdomsförbundet i Sverige (JUS).

I sociala medier paketeras 
judehat som ”skämt”

Gästkrönika av Anna Simon-Karlsson
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Den 9 november arrangerade SKMA 
i Stockholm en konferens på te-
mat ”Räcker lagstiftningen till för 
att motverka hets mot folkgrupp, 
rasism och rasistiska organisatio-

ner?” Bakgrunden till ämnesvalet är dels den ut-
veckling som ägt rum under flera år med en väx-
ande politisk extremism, en alltmer öppen och 
aggressiv antisemitisk och rasistisk propaganda, 
en ökad spridning av hat via sociala medier, och 
återkommande nazistiska demonstrationer i våra 
städer, dels den oklarhet och oenighet som finns 
inte bara i samhällsdebatten utan också inom po-
lis och rättsväsende om hur befintlig lagstiftning 
på området tillämpas och borde tillämpas, och 

huruvida den är bristfällig och behöver skärpas.
Konferensen, som genomfördes med stöd av 

Gerald och Monica Naglers stiftelse och i sam-
verkan med Forum för levande historia, riktades 
framför allt till politiska beslutsfattare, polis och 
rättsväsende, myndigheter, forskare, journalister 
och organisationer som arbetar med att belysa 
och motverka rasism och antisemitism. Cirka 125 
personer deltog. 

Konferensen öppnades av SKMA:s ordförande 
Svante Weyler. Han påminde om de debatter om 
polisens agerande och tillämpning av befintliga 
lagrum som förts bland annat efter nazistiska 
Nordiska motståndsrörelsens (NMR) manifesta-
tioner i Göteborg och Almedalen och underströk 

behovet av en fördjupad diskussion och kunskap 
kring dessa frågor. 

HISTORISK BAKGRUND
Historikern Heléne Lööw gav därefter en föreläs-
ning om hur synen på antisemitism och rasism 
förändrats och hur lagstiftningen mot rasistisk 
hets vuxit fram under efterkrigstiden. 

Lööw pekade på att diskussionen om hur 
spridning av judehat skulle kunna begränsas 
inleddes under andra världskriget, men det var 
först 1948 som hets mot folkgrupp kriminalise-
rades. Bakgrunden var antisemiten Einar Åbergs 
distribution av antijudisk propaganda till utlan-
det, vilket ledde till för svenska myndigheter be-
svärande klagomål. 

I den efterkrigstida debatten förnekades länge 
att antisemitism skulle vara ett svenskt problem, 
istället framställdes den som en utländsk förete-
else som påverkat ett fåtal svenskar, sade Lööw. 
Denna bild kunde även kompletteras av beskriv-
ningar av judehat som ett utslag av psykisk sju-
dom alternativt ungdomligt oförstånd. Konstruk-
tionen av antisemitism som något icke-svenskt 

Räcker lagstiftningen till för att motverka hatpropaganda och 
rasistiska organisationer? Bör den skärpas eller finns det brister i 
tillämpningen? Dessa frågor stod i fokus för en välbesökt konferens 
som SKMA arrangerade i november.

Rapport från SKMA:s konferens 2018

Räcker lagstiftningen till för att motverka hets 
mot folkgrupp och rasistiska organisationer?
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och oviljan att medge att dess förställningar 
sprang ur en tanketradition med rötter även i 
Sverige eller avspeglade ideologiska övertygelser 
höll i sig länge, betonade Lööw. 

Synsätten förändrades enligt Lööw först på 
1980- och 90-talen, delvis som en följd av en 
ökad högerextrem, rasistisk och antisemitisk 
aktivitet, inklusive flera mord med hatbrotts-
motiv. Förändringen avspeglades i en rättgång 
mot aktivister i nazistiska Nordiska rikspartiet 

1987, där det i do-
marna framhölls 
att brottsligheten 
var motiverad av 
ideologiska överty-
gelser.

Även rätte-
gången mot den 
antisemitiska när-
rad io s t at ionen 
Radio Islam 1989 
var viktig för ut-

vecklingen, påpekade Lööw. Detsamma gäller 
målet mot närradion Öppet Forum, som spred 
rasism och främlingsfientlighet. Lööw passade i 
sammanhanget även på att tillbakavisa uppfatt-
ningen att det skulle vara lättare att få yttranden 
som gäller antisemitism fällda i domstol än så-
dana som rör andra former av rasism. Snarare är 
det tvärtom, menade hon. Som exempel på detta 
hänvisades bl.a. till inkallandet av expertvittnen 
under rättegången mot Radio Islam. 

Bland politiker och inom rättsväsendet ökade 
nu intresset för problemet med rasism och ex-
tremism och för att utarbeta motstrategier. Säpo 
började kartlägga politiskt motiverad brottslig-
het. Utvecklingen ledde så småningom också 
fram till en reformering av bestämmelsen om 
hets mot folkgrupp. Men det politiska engage-
manget har därefter varierat, vilket haft negativa 
konsekvenser hur rättsvårdande myndigheter ar-
betat med frågan, menade Lööw. 

DEMONSTRATIONSTILLSTÅND
Efter Lööws anförande följde fyra panelsamtal, 
samtliga modererade av Margit Silberstein. Da-
gens första panel utgick från frågan ”Nazistiska 
demonstrationers tillstånd och (o)ordning – ett 
grundlagsskyddat fenomen?” I panelen samla-
des företrädare för såväl rättsvetenskapen som 
beslutsfattare från polismyndigheten. 

Eric Rönnegård, tidigare polisintendent i 
Stockholm, beskrev inledningsvis hur polisen 
arbetade med dessa frågor på 90-talet. Han me-
nade att polisen under hans ledning, utifrån i 
stort sätt samma ordningslagstiftning som gäller 
idag, genom aktivt och proaktivt arbete motver-
kade 90-talets vit maktrörelse från att ta plats på 
gatorna. Rönnegård hänvisade bland annat till 
ingripanden mot vit maktkonserter som avbröts 
direkt vid inledande av brottslig verksamhet, i 
detta fall hitlerhälsningar. ”När de heilade gick 
poliserna in och grep dem direkt.”

Rönnegård pekade på den dåvarande reger-
ingens prioritering av rättsväsendets arbete mot 
hatbrott i budgetpropositionen 1995 som en in-
ledande orsak till det han beskrev som dåtidens 
effektiva polisarbete. En annan bidragande faktor 
var den rättsutveckling som högsta domstolen 
stod för vid samma tid gällande vilka symboler 
och uttryck som ska falla inom hatbrottsdefini-
tionen. Detta bidrog till att polisen i sitt strate-
giarbete mot nazister ansåg det nödvändigt att 
ingripa direkt vid förekomst av hatbrott vid en 
allmän sammankomst, hävdade han. 

Rönnegård menade att strategin var framgångs-
rik och hade starkt stöd av såväl departement som 
Justitieombudsmannen, något som enligt honom 
var avgörande. Enligt Rönnegård  är strategin idag 
helt omlagd. Nazister ges möjlighet att genomföra 
hatbrott vid allmänna sammankomster, frågan är 
inte längre prioriterad, hävdade han. 

Erik Nord, polischef i Storgöteborg, företrädde 
i diskussionen den idag operativa polisiära ar-
betsledningen. Nord, som stod bakom polisens 
uppmärksammade beslut att bevilja NMR de-
monstrationstillstånd i samband med bokmäs-
san i Göteborg och i nära anslutning till syna-
gogan och under pågående Jom Kippurfirande, 
försvarade detta beslut och menade att han 
idag hade gjort ungefär likadant. Han menade 
att polismyndigheten har att utgå från praxis 
som tydligt visar att organisationer som NMR 
ska ges tillstånd att demonstrera och att dagens 
ordningslagstiftning inte ger utrymme för att ta 
i beaktande andra intressen än allmän ordning. 

Katri Linna, Senior Legal Advisor på Civil 
Right Defenders, som i sitt arbete via juridiska 
processer försökt förhindra och begränsa NMR:s 
aktiviteter, var starkt kritiskt till polisens ageran-
de i förhållande till nazistiska demonstrationer. 
Hon invände mot polisens ”tvärsäkra” tolkning 
av rättsläget på området och menade att dom-
stolar, inte polisen, ska tolka detta. 

Anna Jonsson Cornell, professor i kompara-
tiv konstitutionell rätt vid juridiska institutio-
nen vid Uppsala universitet, redogjorde för det 
starka grundslagsskyddet för demonstrations-, 
yttrande- och mötesfrihet. Att ordningslagen 
måste tolkas grundlagsenligt, menade hon, låg 
till grund för de snäva möjligheter som finns i 
svensk rätt att begränsa NMR:s demonstra-
tionsmöjlighet. Jonsson Cornell gav dock Eric 
Rönnegård rätt i att det i detta starka skydd inte 
finns något som förhindrar polisen från att in-

gripa direkt vid pågående kriminell verksamhet. 
Demonstrationsfriheten är inte tänkt som ett 
skydd för brottslighet, underströk hon. 

HETS MOT FOLKGRUPP
Dagens andra panel behandlade frågan om hets 
mot folkgruppslagstiftningens skrivelse och 
tillämpning. I panelen deltog den nytillträdda 
justitiekanslern Mari Heidenborg, före detta 
justitieråd, som menade att den stora utma-
ningen för JK:s arbete på området som åklagare 
i tryckfrihetsmål är att de rör sig på det grund-
lagsskyddade området, där ett starkt skydd för fri 
åsiktsbildning råder. Detta innebär att obekväma 
åsikter skyddas, men också att enskilda samtidigt 
måste vara skyddade mot att utsättas för hets och 
missaktning, en avvägning som är subtil och svår 
att göra, sade Heidenborg. Lagstiftaren uttrycker 
i grundlagarna en princip om att hellre fria än 
fälla den som ger uttryck för en åsikt. 

En brist i lagstiftningen som Heidenborg pe-
kade på var den begränsade möjligheten för JK 
att förhindra spridning av redan spridda skrifter. 
Idag går det endast att beslagta innan spridning 
skett eller för utredning. 

Eva Sund, verksamhetsutvecklare för arbetet 
med demokrati- och hatbrott vid polisens Na-
tionella operativa avdelningen (NOA), framhöll 
att polisens ingång vid nazistiska demonstratio-
ner är att stävja ordningsstörningar, inte orsaka 
dem, varför det ibland kan vara klokare att ut-
reda misstänkt hets mot folkgrupp i efterhand. 
Polisens taktik är idag är bättre än tidigare, men 
vit maktmiljön har också utvecklats, nazister har 
idag en större medvetenhet om var gränsen för 
hets mot folkgrupp går, menade hon.

Johan Nordkvist, ordförande för Juridikfron-
ten, en ideell förening som arbetar juridiskt för 
att motverka högerextrem brottslighet, tecknade 
en annan bild där polisen tar lång tid på sig i sin 
brottsutredning och att dessa processer sällan le-
der till fällande domar. Han lyfte också principiella 
frågor om rättsmyndigheters närvaro på sociala 
medier. Även om total övervakning inte är önsk-
värd så är frågan om polisens närvaro på sociala 
medier idag inte är för begränsad för att den ef-
fektivt ska kunna motverka hatbrott, sade han.

Katri Linna menade att det stora problemet är 
rättsväsendets tillämpning av gällande lagstift-
ning. Hon pekade på att Sverige kritiserats på in-
ternationell nivå för att vi inte lever upp till våra 

Heléne Lööw (skärmavbild)

Anna Jonsson Cornell, Eric Rönnegård, Erik Nord 
och Katri Linna.

Johan Nordqvist, Eva Sund, Mari Heidenborg och 
Katri Linna.
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internationella förpliktelser, för få åtal väcks och 
de leder sällan till fällande domar. Linna menade 
att det finns enskilda aktörer i rättsväsendet som 
för arbetet framåt, men att det övergripande ar-
betet har brister. 

ÄR ORGANISATIONSFÖRBUD ÖNSKVÄRT?
Den tredje panelen diskuterade frågan huruvida 
förbud av rasistiska organisationer är möjligt och 
önskvärt. Deltagare var Anna Rogalska Hedlund, 
jurist specialiserad på fri- och rättighetsjuridik, 
och Anna Jonsson Cornell. 

Anna Rogalska Hedlund menade att rasistiska 
organisationer som NMR kan och bör förbjudas. 
Det är juridikens uppgift att på ett rättssäkert 
sätt svara på de samhällsproblem vi har, beto-
nade hon. Kärnan i problemet är inte att indivi-
der går över en gräns, utan det är i detta fall ett 
ideologiskt problem och då är svaret på det att 
angripa ideologins organisering. Det blir givetvis 
en inskränkning av vårt fri- och rättighetsskydd, 
men fri- och rättigheter är inte absoluta rättig-
heter, och görs inskränkningen på ett välavvägt 
sätt kan det ha en vinnande effekt för just fri- och 
rättigheterna, menade Rogalska Hedlund.

Anna Jonsson Cornell var tveksam till tanken 

på organisationsförbud. Så som grundlagen ser 
ut vore ett förbud möjligt, men det skulle skapa 
en rad problem, bl.a. rörande hur en rasistisk or-
ganisation ska definieras. Det är också oklart om 
ett förbud skulle ha önskad effekt, och det finns 
en risk att ett förbud mot en typ av ideologisk 
organisering öppnar för förbud även av andra 
sådana, menade hon.

VAD SÄGER LAGSTIFTARNA?
Konferensen avslutades med ett panelsamtal 
mellan riksdagsledamöter med utgångspunkt i 
frågan ”Vad säger lagstiftarna: Är det bra som det 
är – eller behöver lagstiftningen skärpas för att 
motverka rasism?” Deltagare var justitieminister 
Morgan Johansson, S, Johan Hedin, C, Josefin 
Malmqvist, M, Fredrik Malm, L, och Linda Wes-
terlund Snecker, V. 

Margit Silberstein inledde med att ställa frå-
gan hur politikerna ställde sig till tanken på för-
bud mot rasistiska organisationer, ett förslag som 
lagts fram av socialdemokraterna.  

Morgan Johansson menade att ett förbud inte 
skulle lösa alla problem, men att utvecklingen 

krävde en beredskap för en sådan inskränkning 
av föreningsfriheten. Ett lagförslag bör utgå från 
det utrymme som finns i regeringsformen, det 
vill säga grundlagen, där det sägs att förenings-
friheten endast får begränsas för sammanslut-
ningar vilkas verksamheter är av militär eller 
liknande natur eller som innebär förföljelse av 
en folkgrupp, sade han. Regeringen arbetar med 
en inriktningspromemoria med ett utrednings-
direktiv. Ett förslag måste förankras över block-
gränserna, underströk Johansson som trodde 
att kommande regering, oavsett hur den ser ut, 
kommer att tvingas hantera frågan. 

Centerns Johan Hedén trodde heller inte att 
ett förbud skulle lösa alla problem, men menade 
att det skulle störa och försvåra den verksamhet 
extrema organisationer bedriver. Vi bör även un-
dersöka om lagen om olovlig kårverksamhet kan 
användas i dessa sammanhang, sade han. 

Josefin Malmqvist förklarade att moderaterna 
var öppna för att diskutera frågan, men vill helst 
se ett förbud mot deltagande i våldsbejakande 
organisationer. Förbudet skulle till exempel 
kunna gälla medlemsvärvning och finansiering. 
En sådan lag skulle göra det svårare för extrema 
organisationer som t.ex. NMR att bedriva verk-
samhet, menade hon.

Varken åsikter eller organisationer kan för-
bjudas, ett förbud skulle inte vara effektivt 
mot nazister, sade vänsterns Linda Westerlund 
Snecker. Hon menade att en sådan lag skulle vara 
svår att utforma, inte minst skulle det vara svårt 
att definiera vilka yttringar och organisationer 
den skulle tillämpas på. Hon varnade också för 
att om odemokratiska krafter får politisk makt i 
Sverige skulle en sådan lag kunna användas mot 
demokratiska organisationer.

Även liberalernas Fredrik Malm var negativ 
till tanken på förbud. En sådan lag skulle inne-
bära en rad problem och riskera att följas krav på 
förbud mot en rad olika organisationer, menade 
han. Den skulle skapa ett exploaterbart ”martyr-
skap” hos dem som drabbas, och om den prövas 
i domstol och en extremistorganisation frias så 
skulle det ge en sorts godkänt-stämpel. Han såg 
också moderaternas förslag som problematiskt, 
då alla som bejakar våld inte nödvändigtvis till-

lämpar våld. Malm förordade istället att polis 
och rättsväsende mer effektivt skulle tillämpa 
den lagstiftning som finns, angripa aktiviteter, 
punktmarkera grupper och konsekvent lagföra 
för brott. Idag görs inte det fullt ut, menade han. 

Nästa fråga gällde tillämpningen av bestäm-
melsen om hets mot folkgrupp och ett eventu-
ellt behov av skärpning av denna. Flera lagstiftare 
pekade på att lagstiftningen bör kunna tillämpas 
mer effektivt. Polisen måste vara mer på tårna 
och kunskapen om hatbrottslagstiftningen måste 
höjas inom polisorganisationen, menade Linda 
Westerlund Snecker. Johan Hedin ville se fler 
fall som lagförs, men underströk också behovet 
av ökad kunskap om hur den samtida rasistiska 
retoriken ser ut.  

Lagen behöver inte ändras, men rättstillämp-
ningen när det gäller hetsbrottslagstiftningen 
måste följa med i samhällsutvecklingen, sade 
Fredrik Malm. För att få till en förändring måste 
domstolarna få fler fall att pröva, menade han. 
Morgan Johansson hänvisade till att regeringen 
tillsatt en utredning som ser över möjligheten att 
kriminalisera fler rasistiska symboler än idag. Jo-
sefin Malmqvist välkomnade utredningen, men 
menade att polis och åklagare även måste ges 
ökade resurser. 

Den avslutande frågan rörde huruvida polisen 
vid tillståndsgivning till nazistiska demonstratio-
ner borde ta större hänsyn till var och när dessa 
tillåts äga rum. Var det t.ex. rätt att låta NMR 
marschera i närheten av synagogan i Göteborg i 
samband med den judiska helgdagen Jom Kipp-
ur? Polisen ska tillämpa lagen, nästan alla beslut 
överklagas och huruvida beslutet är korrekt 
avgörs av domstol, svarade Morgan Johansson. 
NMR:s marsch i Göteborg 2017 var ett svårt fall, 
men där kortades vägen efter överklagande, på-
pekade han. Johansson var kritisk till argumentet 
att stök och bråk vid tidigare demonstrationer 
skulle vägas in vid tillståndsgivning. Sådana hän-
synstaganden skulle kunna drabba alla typer av 
organisationer, menade han.

Linda Westerlund Snecker underströk att de-
monstrationsrätten måste värnas, men menade 
att polisen borde ta större hänsyn till datum. Det 
borde prövas rättsligt om nazister t.ex. kan för-
vägras tillstånd att demonstrera i Ludvika på 1 
maj eller under Almedalsveckan, menade hon. 
Fredrik Malm argumenterade för att polisen vid 
tillståndsgivning i högre grad borde väga in hur 
nazistiska demonstrationer drabbar människor 
runt omkring, butiksägare eller personer som 
har grundlagsskyddade rättigheter, t.ex. judar 
eller muslimer som vill kunna besöka en syna-
goga eller moské. Det handlar inte om att ge sig 
på åsikter utan om att personer med ett bety-
dande våldskapital tillåts lamslå en hel ort eller 
en stadskärna, sade han. 

Huvuddelen av konferensen spelades in av 
SVT Forum och finns att se på SVT Play. 

SKMA

Anna Jonsson Cornell och Anna Rogalska Hedlund.

Johan Hedin, Josefin Malmqvist, Morgan Johans-
son, Linda Westerlund Snecker, Fredrik Malm och 
Margit Silberstein. 
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I hela mitt liv har

Året var 1963, jag var sexton år gammal och förvånad. 
Mycket förvånad. Inte för att jag vågade avbryta mannen 
som höll föredrag för oss ungdomar, men lusten var stark. 
Kunde det han berättade verkligen vara sant? Kunde det 
vara möjligt att folk i Sveriges frommaste stad, Jönköping, 

hade gett sig på invånarna i de s k tattarkvarteren, att över tusen perso-
ner hade stått ute på Östra Torget och ropat ”Ut med tattarna” med det 
oerhört nyanserade tonfall som varje mobb besitter, att de hade kastat 
sten mot de här människornas fönster och att några av dem hade trängt 
in i husen för att hota och slå folk där inne? Och detta skulle alltså ha 
skett år 1948? Bara tre år efter Andra Världskriget? Tre år efter Auschwitz 
befrielse? Och bara tio år efter det där som min far hade berättat om, 
den s k Kristallnatten, den som blev själva inledningen till Förintelsen? 
Var de där människorna i Jönköping helt dumma i huvudet? Kunde de 
inte läsa? Såg de inte vilka de liknade?

I och för sig hade jag naturligtvis sett och hört en del ungar jaga andra 
ungar över skolgården hemma i Nässjö och skrika tattare efter dem, men 
eftersom jag var inflyttad så begrep jag inte riktigt vad en tattare var och 
varför de skulle jagas. Inte för att jag fick några verkligt vettiga förklaringar 
vid det här föredraget heller, ändå väckte det naturligtvis en väldig massa 
frågor. Och den viktigaste var: Vad är det med oss människor? Vad är som 

får oss att gång efter annan ge oss på andra människor av inget annat skäl 
än att de har en annan religion, en annan hudfärg eller ett annat sätt att 
leva än vi själva? 

DET ÄR DESSVÄRRE en fråga som så här femtiofem år efter det där föredraget, 
sjuttio år efter de s k tattarkravallerna i Jönköping och åttio år efter No-
vemberpogromen fortfarande kvarstår.

Dock: i hela mitt liv har jag ändå försökt begripa det obegripliga. Re-
dan vid tolv års ålder iakttog jag en klasskamrats mamma med en viss 
noggrannhet. Hon var väldigt prydlig. Välkammad. Renskrubbad. Alltid 
klädd i välstrukna vita blusar. Gick med små steg och armarna tätt inpå 
kroppen som om hon var rädd för något… Ändå gick det konstiga rykten 
om henne. Att hon stal. Att hon faktiskt hade stulit ihop ett helt lager 
med konserver och gömt dem i källaren. Att hennes man hade fått gå till 
butiken, be om ursäkt och fått betala i efterhand för att det inte skulle bli 
någon polisanmälan. Förklaringen kom under en slöjdlektion, då jag som 
vanligt kämpade med det omöjliga projektet att sticka en raggsocka, och 
då dottern, som satt bredvid, plötsligt kupade sin hand runt mitt öra och 
helt oförmodat viskade: ”Auschwitz! Min mamma satt i Auschwitz!”

Jag blinkade till och försökte förstå. Varför viskade hon? Varför kunde 
hon inte tala i vanlig samtalston om detta? Det tog några år innan jag insåg 
att just det faktum att min klasskamrat kände att hon måste viska fram den 
där repliken berättade nästan allt. Om moderns minne av hungern, om 
den fasa hon fortfarande gömde inom sig och om den oändliga ensamhet 
som följde på hennes skräck. Och i Nässjö, som var en ganska stillsam 
liten stad, fanns det egentligen bara ett sätt att bygga murar runt sin fruk-
tan nämligen genom att vara lika prydlig som den prydligaste Nässjöbo, 
om än inte prydligare, kanske rentav den allra prydligaste. Men samtidigt 
visste min klasskamrats mamma alltför väl att yttre prydlighet inte alltid 
motsvaras av inre. Hade inte SS-officerarna i Auschwitz varit oändligt 
prydliga i sina Hugo Boss-designade uniformer? Jo. Alltså gällde det att 
vara beredd, till exempel genom att gömma ett litet lager med konserver i 
sin källare. Vad som helst skulle ju kunna hända. Och det skulle ju kunna 
hända när som helst.

NÅGRA VECKOR EFTER den där viskningen gick jag till mina föräldrars bokhylla 
och plockade fram Livsgnistan av Erich Maria Remarque. Och så började 
det – ett helt livs läsande om det som hade hänt några år innan jag föddes. 
Jag läste Cordelia Edvardson, Margarete Buber, Tryggve Bratteli, Miklos 
Nyizli och naturligtvis Imre Kertesz och Primo Levi för att nu bara nämna 
några. Samtidigt gick naturligtvis mitt eget liv vidare och till slut, i början 

I samarbete med Judiska församlingen i Stockholm, För-
eningen Förintelsens överlevande och Forum för levande 
historia arrangerade SKMA i Stockholms stora synagoga den 
8 november 2018 en högtidsstund till minne av November-
pogromen 1938. Kvällens huvudanförande hölls av författa-
ren Majgull Axelsson. Här följer hennes tal.

Majgull Axelsson

Minnesdagen för Novemberpogromen 
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av 90-talet, gick min dröm i uppfyllelse och jag 
blev själv författare. 

Men jag blev också en författare som inte 
för ett ögonblick kunde tänka sig att skriva om 
Förintelsen. Däremot drog jag mig inte för att 
ge mig in i huvudet på en filippinsk liten flicka 
som först hade hamnat på gatan och sedan 
i sexhandel, på en svensk diplomat i Indien, 
på en knarkare i Motala osv. Men Att skriva 
en dikt efter Auschwitz är barbariskt hade ju 
Theodor W Adorno sagt och jag höll stumt med honom. Fiktionen skulle 
akta sig för barbariet, det som skulle skrivas om Förintelsen skulle skrivas 
av överlevarna och ingen annan. Den övertygelsen stärktes när jag läste om 
Bruno Wilkomirski och hans roman Brottstycken. Den var, hävdade han 
till en början, en beskrivning av hans upplevelser i ett koncentrationsläger 
som barn. Skammen som drabbade honom när det visade sig att han aldrig 
hade suttit i läger var enorm och oändligt välförtjänt.

Dock: en dag i början av detta årtionde stod jag plötsligt utanför Sofia 
kyrka i Jönköping och tittade på ett hus på Kyrkogatan, allt medan jag 
försökte smälta den berättelse jag just hade fått under en rundvandring till 
de platser där de s k tattarkravallerna hade ägt rum. Och medan jag stod 
där hörde jag mig själv tänka: Det var ju där hon bodde! Följaktligen hade 
en romangestalt koncipierats, men jag visste ännu inte mycket om henne. 
Egentligen bara en sak: att hon inte hette Miriam. Efter en timme visste 
jag lite mer. Att hon var rom, att hon hade kommit med de vita bussarna 
till Sverige och att hon skulle leva nästan hela sitt liv under falsk identitet. 
Att hon skulle låtsas vara judinna.

Det har fortfarande inte skrivits mycket om romernas öde under Förin-
telsen. Under novemberpogromen klarade de sig utan att bli attackerade, 
förmodligen för att Heinrich Himmler vid det laget fortfarande grubblade 
på om det pinsamt nog kunde vara så att den här eländiga folkgruppen 
kunde vara släkt med arierna. Romerna hade ju kommit vandrande från 
Indien till Europa i början av 1000-talet och det var ju dessvärre vad ari-
erna, enligt den nazistiska mytologin, också hade gjort, om än oändligt 
mycket tidigare. Så tänk om romerna var att betrakta som någon slags 
bryllingar på avstånd. Vad skulle man då göra med dem?  

Ett sätt att lösa problemet skulle kanske vara att ta de romska barnen 
från deras föräldrar och låta dem uppfostras på kristna barnhem. Så det 
gjorde man. Dock: några år senare när Tyskland plötsligt hade blivit ett 
mycket större rike kom han fram till att man inte kunde anse att det fanns 
någon släktskap. Följaktligen klassades romerna som undermänniskor och 

vad skulle man göra med undermänniskor 
om inte att skicka dem österut till de stora 
lägren i Polen.

NÄR JAG BERÄTTADE om min romanidé, detta 
att låta en romsk kvinna ta på sig en judisk 
identitet, för Dorotea Bromberg, som själv 
är flykting från antisemitismens Polen, och 
har haft vänner och släktingar i lägren blev 
hon alldeles uppenbart lite tveksam. En 

egendomlig idé, sa hon, att låta någon frivilligt ta på sig en judisk identitet 
i koncentrationsläger och det kan man naturligtvis hålla med om. Men för 
mig var det viktigt att Miriam, som visserligen är en fiktiv gestalt, skulle få 
det bra när hon kom till Sverige. Och chanserna till ett gott liv efter tiden 
i läger ökade om hon sade sig vara judinna. Som rom, eller zigenare som 
man sa på den tiden, skulle hon ha fått det oändligt mycket besvärligare. 
Vi var ju inte så pigga på att släppa in romer i landet, faktiskt hade vi in-
reseförbud ända fram till början av 50-talet. Och inte heller var vi särskilt 
pigga på att låta dem få det alla andra fick vid den tiden: bostäder, skolgång 
och en framtid.

Så här i efterhand kan jag alltså inte påstå att jag håller med om att all 
dikt efter Auschwitz är barbarisk. Tvärtom tror jag att det är oerhört viktigt 
att vi fortsätter att berätta om denna skammens tid i Europa. Vittneslit-
teraturen har redan börjat tunnas ut och snart kommer den av naturliga 
skäl att upphöra helt. Då måste vi andra ta över, vi som skriver fiktion. Å 
andra sidan vet vi ju att vi aldrig kan nå upp till de höjder som de som bär 
minnet i sitt eget kött. Men nazismens barbari lever, som vi alla vet, och 
häromdagen såg jag följande lilla dagsvers i Dagens Nyheter:

Försenad, några futtiga minuter
Står Judah Samet, hör att någon skjuter
I synagogan Tree of Life och säger
Tyst för sig själv: jag satt i Hitlers läger

Som barn och sökte sedan hela livet
Den trygghet varje människa behöver
Idag, i Pittsburgh blev det åter skrivet:
Förintelsen tycks aldrig vara över

Majgull Axelsson
Författare

Minnesdagen för Novemberpogromen 

jag försökt begripa det obegripliga

”Det är oerhört viktigt 
att vi fortsätter att 
berätta om denna 

skammens tid i Europa.”
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Vi trodde att vi visste 
något om Förintelsen

Vi trodde att vi visste något om 
Förintelsen. Vi har inte bara sett 
Schindler’s List. Vi har läst myck-
et. Vi har träffat överlevande. 
Många i gruppen har redan varit 

i Auschwitz. Alla utom två är lärare i historia, 
och undervisar om andra världskriget. 

Detta är SKMA:s stora studieresa, som ges 
vartannat år, en tio dagars intensiv tur. Vi är alla 
motiverade, och vill befästa våra kunskaper på 
plats.

Men någonstans i östra Polen, denna vackra 
höst, rubbas våra cirklar. Långsamt går det upp 
för oss att vi inte kan någonting om Förintelsen. 
Det är för tungt att ta in allt  detta, för stort. För 
mycket död. 

Känslan tilltar. Någon börjar ana det när vi 
står vid det som en gång var Umschlagplatz i 
Warszawa, i kanten av ghettot, där tågen avgick 
till byn Treblinka. Mer än en halv miljon männ-
iskor passerade denna plats.

Vi följer med till Treblinka, tio mil nordost 
om huvudstaden. Vi kommer för sent. Inte ett 
livstecken finns kvar av 850 000 människor. Det 
är alldeles tyst, inte ens fåglarna sjunger.

Andra kommer till insikt i en glänta i skogen 
utanför den lilla staden Joszefow. Tallarna är 
höga, solen bryter fram mellan stammarna. Här 
på mossa och lingonris, den 13 juli 1942, sköts 
1500 kvinnor, män och barn. Sänkor i marken 
skvallrar om massgravarna. Förövarna vet vi 
något om, den 101:a reservpolisbataljonen från 
Hamburg. Det är de poliserna som historikern 
Christoper Browning berättar om i sin bok Helt 
vanliga män.

Att döda en människa är inte lätt, skriver 
Browning, än mindre 1500 människor. Gevärs-
mynningen ska peka rätt mot offrets nacke. Ge-
väret slinter. Det blir stökigt och blodigt. Några 
av männen från Hamburg ber om att få slippa 
döda, men de flesta knogar på. Det är svårt att 
döda, men det går att vänja sig.

Lena Jersenius röst stockar sig lite. I tjugo år 
har hon lett resor i Förintelsens landskap, för lä-
rare, elever och journalister. Hon vet så mycket, 
men vänjer sig inte. 

Vad kan vi göra för de mördade i Joszefow? 
Vi tänder två ljus, och lägger platsen på minnet.

TVÅ LJUS TÄNDER vi också i Rabka, en semesterort i 
Karpaterna. Under mellankrigstiden ett populärt 

resmål för den judiska medelklassen, som kom 
för att andas frisk luft, åka skidor och dricka 
brunn. Men det blev andra tider. SS förlade sin 
skola till Rabka. På skjutbanan i skogen, vid en 
djup bäckravin, övade SS-männen prickskytte 
mot levande mål.

Tyngden släpper inte på hela resan. Så mycket 
död. Men om kvällarna pratar vi, och skrattar. 
Hur är det möjligt?

– Därför att det är nödvändigt, säger Lena Jer-

senius. Och hon borde ju veta.
Vi lyssnar också på eldsjälarna, polackerna 

som har vigt sitt liv åt att minnas, ofta på tvärs 
mot den nuvarande regimen, som inte uppmunt-
rar dem. Det avskräcker inte Natalja i Siedelce. 
Till vardags säljer hon belysningsarmatur över 
hela Europa, men fritiden ägnar hon åt judarna i 
Siedelce. 1939 utgjorde de 37 procent av stadens 
befolkning. Natalja guidar i deras kvarter, visar 
oss den judiska begravningsplatsen. Människor 
kommer till henne med gravstenar som de funnit 
i murar och byggnadsrester.

I Belzec, liksom i de andra dödslägren, finns 
inga spår. Ingenting, bara lite aska. Men i Belzec 
finns ett utomordentligt museum, med en karta 
över Polen. En knappnål för varje stad där mer 
än en tredjedel av befolkningen var judisk. Sie-
delce har en nål. Det finns mer än tusen knapp-
nålar på kartan. 

När vi väl kommer fram till Auschwitz är vi 
förberedda. Vi har börjat känna folkmordets 
struktur, anar vidden av Hitlers plan. Mordet 
på Europas judar var ingen bisak. Mordet på 
judarna var ett självändamål. Insåg polackerna 
som såg judarna föras iväg, att det var deras tur 
nästa gång? Också polackerna var ett slavfolk. 

Vi går mellan barackerna i Auschwitz-Birke-
nau. Det är svårt att höra om alla bevis på sa-
dism, nednötningen av människor, föraktet för 
kroppens behov.

Vid kvinnobaracken i Birkenau läser Lena 
Jersenius högt ur Hédi Frieds bok, Skärvor av 
ett liv; berättar hur tonåringen Hédi i lägret får 
sitt livs finaste födelsedagspresent av en kamrat. 
En liten bit styvt, brunt toa-papper, litet nog att 
rymmas i handflatan.

NU HAR VI kommit hem. Vad är det viktigaste den 
här resan har förmedlat? Kanske var det först nu 
vi blev varse att Förintelsen är en del av Europas 
historia, av vår historia. I de flesta av Europas 
länder kan man i varje by, i varje gathörn, ställa 

frågan: vad hände här under andra världskriget? 
Sverige skonades från att bli en avrättningsplats, 
men det är knappast vår förtjänst. 

Vår grupp av historielärare och journalister vet 
att vi på tio dagar i Polen har gjort lärdomar som 
inte kan vinnas ens ur tio års studier i böcker. Det 
är märkligt, men så är det.  

Ulrika Knutson 

I oktober 2018 reste sjutton deltagare till östra Polen, un-
der ledning av SKMA:s Lena Jersenius. Journalisten Ulrika 
Knutson berättar om resan i Förintelsens landskap. 
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Skogen i Joszefow, där 1500 mäniskor sköts i juli 
1942.

SKMA:s Lena Jersenius talar i Birkenau. 
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ELEV- OCH STUDIERESOR
OKTOBER-NOVEMBER
Ronny Juhlin har lett fyra elevresor till Polen; 15-
19 oktober Bruksgymnasiet i Östhammar, 21-25 
oktober Alftaskolan, 11-15 och 16-20 november 
två grupper från Kärrtorps gymnasium. Tillsam-
mans har ca 100 elever och lärare deltagit.  

HÖSTEN
Under höstterminen har det regeringsstödda 
utbildningsprojektet för högstadieungdomar 
satt igång. De tre första grupperna har omfattat 
ungefär 100 elever från 17 skolor i Stockholm, 
Södertälje, Värmdö, Haninge, Sollentuna, Gävle, 
Sandviken och Hofors. Under ca fyra dagar har 
de studerat och diskuterat antisemitism och 
rasism i ett historiskt och samtida perspektiv 
under sakkunnig ledning av Niclas Blom och 
Jonatan Macznik från SKMA. På plats i Polen 
studerar gruppen Förintelsen och dess konse-
kvenser under ledning av SKMA:s guider. Gui-
der vid de första tre utbildningarna var Marie 
Sterling, Callie Carning och Ewa Andersson. 
Medföljande: Lena Jersenius, Nafih Mawlood, 
Sarah Forssell, Carina Söderberg och Lillemor 
Bodman. Totalt under detta skolår beräknas yt-
terligare ca 150 elever delta.  

UTBILDNINGAR OCH SEMINARIER
9 OKTOBER
Lena Jersenius och Jonatan Macznik besökte 
Vallbacksskolan i Gävle för ett informations-
möte kring det regeringsstödda utbildnings-
projektet för högstadieelever. 

11 OKTOBER
Lena Jersenius träffade ett tjugotal rektorer och 
lärare i Umeå för att introducera hågkomstpro-
jektet. Totalt kommer sex skolor från Umeå att 
delta under våren 2019.

30 OKTOBER
Svante Weyler föreläste i Umeå.

9 NOVEMBER
SKMA arrangerade en heldagskonferens på te-
mat ”Räcker lagstiftningen till för att motverka 
hets mot folkgrupp, rasism och rasistiska or-
ganisationer?” Heléne Lööw föreläste och fyra 
panelsamtal under ledning av Margit Silber-
stein hölls med poliser, jurister och politiker. 
Ca 125 deltagare i publiken. 

17 NOVEMBER
Niclas Blom och Lena Jersenius presenterade 

SKMA:s studieresor på Limmud. Miranda 
Kalabria och Akseli Laitinen, som deltog i 
det tidigare utbildningsprojektet kring anti-
semitism, rasism och Förintelsen, delgav sina 
intryck från utbildningen och berättade om 
erfarenheter och lärdomar under och efter 
utbildningen.

NOVEMBER-DECEMBER 
Vid tre tillfällen har SKMA tillsammans med 
Forum för levande historia presenterat erfa-
renheter av att arrangera studieresor till Förin-
telsens platser; 5/11 medverkade Niclas Blom i 
Göteborg, 19/11 medverkade Lena Jersenius i 
Stockholm och 4/12 medverkade Ewa Anders-
son i Karlstad.    

MÖTEN OCH ARRANGEMANG 
8 NOVEMBER
8 november arrangerade SKMA en högtids-
stund till minne av Novemberpogromens 
offer. Huvudtalare var Majgull Axelsson. 
ELSA-priset delades ut till Charlotte Wi-
berg. Arrangemanget genomfördes i samar-
bete med Judiska Församlingen, Föreningen 
Förintelsens Överlevande och Forum för 
levande historia.

Kalendarium

Därefter skickar vi gåvobrevet till angiven adress. Varmt 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 små. Som 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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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

B E T A L D  A N N O N S P L A T S
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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

Stöd SKMA:s arbete mot antisemitism!
Swisha ditt bidrag på nummer 123 288 68 93

Det går också bra att använda plusgiro 30 129-1 eller bankgiro 861-6112

Läs mer på skma.se eller ring 08 667 60 90
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INBOX CAPITAL

HAMNGATAN 11
111 47 STOCKHOLM

Willy  
Silberstein 

AB 
erbjuder

• Medieträning: du blir 
vassare och tydligare i 
media efter en träning 
med Willy Silberstein, 
dina chanser att nå ut 
förbättras avsevärt. 

• Moderatorsuppdrag: 
Willy Silberstein lovar 
ett högt tempo och tyd-
liga besked som mode-
rator vid debatter eller 

utfrågningar.

Så här sade f.d. närings-
ministern om  

Willy Silberstein som 
moderator: 

 
”Willy Silberstein kan få en de-
batt att lyfta. Han ställer vas-
sa frågor, håller högt tempo 

och ger sig inte förrän han fått 
svar. Det gör en debatt infor-
mativ och underhållande.”  

Björn Rosengren, f d närings-
minister

Willy Silberstein,  
070 606 26 00

willy@silbersteinab.se

MANA RE

Jamfa AB
B O R Å S

Jossebell AB
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Välkommen  
till IPU

Utveckling  
genom insikt.
Beteende, drivkrafter och EQ.

www.ipu1973.se

Analysverktyg
i framkant

för
individutveckling

och
grupputveckling

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 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, ra-

sism och Förintelsen inom skolan. Ett led i detta projekt är arrangerandet av seminarier över 

hela landet för lärare, liksom årliga fortbildningsresor till forsknings- och utbildningsinstitut 

i Polen och Baltikum.

•	 producerar och distribuerar skrifter och annat undervisnings material om Förintelsen, anti-

semitism, rasism och nazism.

•	 ger ut ett nyhetsbrev som skickas till kommitténs medlemmar, lärar nätverk och opinions-

bildare.

STÖD SVENSKA KOMMITTÉN MOT ANTISEMITISM
PLUSGIRO 30 1 29-1, BANKGIRO 861-6112, SWISH 123 288 6893
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