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Enligt Expo:s årliga kartläggning 
av rasideologiska grupper är den 
svenska nazistiska miljön mer 

aktiv än någonsin. Under 2017 doku-
menterades 3 660 aktiviteter, däribland 
propagandaspridning, manifestationer 
och kampförberedande aktiviteter. Det 
är en markant ökning jämfört med tidi-
gare år. En viktig förklaring till utveck-
lingen är att nyrekryteringen till dessa 

grupper ökat, skriver Expo. 
Den ledande organisationen i dessa 

miljöer är nazistiska Nordiska mot-
ståndsrörelsen. Enligt Expo har NMR 
genom sin dominans lockat till sig 
aktivister från andra rasideologiska 
grupper samtidigt som dess ökade in-
flytande bidragit till en radikalisering av 
den bredare högerextrema miljön. ”Det 
är en oroande utveckling. Dagens na-

zister känner att de agerar i medvind”, 
kommenterar Expo:s Jonathan Leman.

NMR:s demonstrationer i Ludvika 
och Boden den 1 maj i år samlade sam-
manlagt runt 500 deltagare. Antise-
mitiska slagord om ”världssionismen” 
och ”sionistglobalistiska krafter” präg-
lade flera av talen. På båda platserna 
möttes nazisterna av stora grupper 
motdemonst ranter. 

Som ett led i arbetet mot rasism har regeringen 
beviljat Svenska kommit-
tén mot antisemitism ett 
större bidrag för en utbild-

ningssatsning om Förintelsen och 
om antisemitism och andra for-
mer av gruppfientlighet historiskt 
och idag. 

Utbildningssatsningen sträcker 
sig över tre år och riktar sig främst 
till elever i årskurs nio och lärare 
på olika högstadieskolor runtom 
i landet. I viss mån kommer även 
unga engagerade i idrottsfören-
ingar kunna delta. Även Forum 
för levande historia har av reger-
ingen tilldelats ett uppdrag inom ramen för satsningen. 

”Vi gör denna satsning för att fler av våra unga ska 

rustas med kunskap för att mota bort de antidemo-
kratiska krafter som idag fortsätter 
växa i Sverige, Europa och världen”, 
sade kultur- och demokratiminister 
Alice Bah Kuhnke i samband med 
att beslutet offentliggjordes.

”Regeringens beslut är mycket 
glädjande. I en tid när intolerans, 
högerextremism och islamistisk 
extremism utgör växande problem 
är det oerhört viktigt att ge unga 
människor kunskap om de avgrun-
der som antisemitism, rasism och 
antidemokratiska läror leder till 
– och att ge dem verktyg för att 
motverka dessa strömningar”, säger 

Svante Weyler, ordförande för SKMA. Läs mer om ut-
bildningssatsningen på s. 12.
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Budskap  
efter  
målgrupp 
”Om man ogillar 
judar finns många 
sätt att uttrycka 
sin missaktning på. 
Men människor som 
bär på antisemitiska 
uppfattningar kom-
mer, åtminstone i 
sammanhang som 
är viktiga för dem, 
att föredra att ut-
trycka dessa så att 
de vinner medhåll. 

Vi kan därför för-
vänta oss att anti-
semitiska emotioner 
systematiskt kana-
liseras i riktningar 
som tillförsäkrar ut-
trycken bekräftelse 
och beröm. 

Innehållet i dessa 
emotioner varierar 
från det ena sam-
manhanget till det 
andra. I vissa gör 
utfall mot den ‘glo-
balistiska storfinan-
sen’ susen. I andra 
fungerar hänvis-
ningar till dem som 
‘korsfäste Kristus’ 
bra. Och i ytterligare 
andra är naturligtvis 
fördömanden av 
sionistisk lömsk-
het ett vinnande 
recept.”

David Schraub
Haaretz 28/5 2018

Regeringen ger SKMA stort utbildningsuppdrag

ENLIGT EN NY STUDIE från den amerikansk-judiska antirasistiska organi-

sationen ADL spreds runt 4,2 miljoner engelskspråkiga antisemitiska inlägg 

på Twitter under ett år, från januari 2017 till januari 2018. Meddelandena 

postades av cirka 3 miljoner olika Twitteradresser.

Återkommande antisemitiska teman var påståenden om judiska konspi-

rationer och propaganda som förnekar Förintelsen. Ofta användes termer 

som ”sionister” och ”globalister” som kodord för judar. 

Studien visar att trots de åtgärder Twitter har vidtagit för att ta bort 

hatpropaganda så sprider användare fortfarande en chockerande mängd 

antisemitism och de använder Twitter som en megafon för att trakassera 

och hota judar, sade ADL:s ordförande Jonathan Greenblatt i en kom-

mentar. Han uppmanade företag som erbjuder plattformar för sociala 

medier att snabbt utveckla nya, effektiva sätt att motverka hatspridning.

Alice Bah Kuhnke. 

ANTISEMITISM PÅ TWITTER
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Exempel på antisemitisk propaganda på engelska  
som spreds på Twitter under den undersökta perioden.

Nazistiska aktiviteter ökar
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Det är nu kanske tio år sen. Jag och 
min hustru hade bilat runt i syd-
östra Europa, nu var vi i Budapest 
och bjudna på middag av Nobel-
pristagaren Imre Kertész och hans 

hustru. Jag var då hans svenske förläggare och vi 
hade lärt känna varandra ganska väl.

   När middagen gick mot sitt slut frågade de 
vart vi var på väg härnäst, och vi sa som det var 
att vi på hemvägen skulle besöka Auschwitz, 
där ingen av oss 
hade varit tidi-
gare.

”Nej, hoppa 
över Auschwitz”, 
sa Kertész, ” det 
är så tråkigt. Åk 
direkt till Birke-
nau i stället. Det 
är riktigt intres-
sant.”

Det är nog 
bara om man, 
som Kertész, 
själv har stått 
fram för Josef Men  gele i Auschwitz och sen sut-
tit i läger och av ett slags oförklarlig slump kom-
mit därifrån med livet i behåll som man kan ut-
trycka sig så där, närmast frivolt. Vi blev en smula 
chockerade, men förstod när vi några dar senare 
kom till Krakow och de båda lägren strax utanför 
staden vad han hade menat.

JAG SKULLE ALDRIG använda ordet tråkigt om 
Auschwitz, men det motsvarade på ett märkligt 
sätt den bild jag redan gjort mig av ett lägermu-
seum. Pedagogiken var tydlig, läxorna att lära 
uppenbara. På ett paradoxalt sätt kunde man 
känna igen sig från alla bilder man redan sett 
och en gång förfasats över.

Birkenau var en mycket starkare upplevelse. 
Raderna av husgrunder med kala skorstens-
stockar som bredde ut sig på det intensivt gröna 
fältet. En kanin som hoppade fram mellan dem. 
Bara några få baracker stod kvar, alla de andra 
fick man själv föreställa sig. I ena ändan av det 
tidigare lägret hade man återskapat de hus där 
fångarna fick klä av sig, blev klippta och tvingades 
tvätta sig för att sedan föras vidare till gaskam-
rarna. Allt mycket enkelt och åskådligt.

När man sedan kom ut ur dessa dödens förbe-
redelsesalar möttes vi av en utställning med bil-
der av levande judar: bröllopsfoton, familjefoton 
av alla de slag, semesterbilder. Kontrasten blev 
oerhört stark, effekten allt annat än pedagogiskt 
tillrättalagd. Auschwitz minns jag mer från bil-
derna av Auschwitz, Birkenau från de bilder jag 
var tvungen att skapa själv.

Det var det här författaren Imre Kertész hade 
menat. Upplevelsen av Birkenau står närmare 

den upplevelse 
han med sin 
självbiografiska 
roman Mannen 
utan öde hade 
velat åstadkom-
ma: att tvinga 
besökaren/läsa-
ren att göra ar-
betet själv med 
att föreställa sig 
människorna in-
för Förintelsen.

ETT BESÖK I ett 
koncentrations- eller förintelseläger är ingen 
enkel sak, inte för vuxna och verkligen inte för 
unga människor. Det måste förberedas väl och 
följas upp noga efteråt. Annars finns det en up-
penbar risk att den starka känslomässiga upp-
levelsen, som är närmast given, blockerar möj-
ligheten till förståelse. Det är inget bra resultat 
av det som är tänkt att vara en upplevelse som 
leder både till kunskap och motstånd.

Vi i SKMA har lång erfarenhet av att förbereda, 
genomföra och följa upp den här typen av studie-
resor. I det ingår även en gedigen belysning av da-
gens antisemitism, rasism och antidemokratiska 
läror. När nu den röd-gröna regeringen beslutat 
om ett större bidrag till en uppföljning av den förra 
borgerliga regeringens initiativ med det som idag 
allt oftare kallas hågkomstresor är vi stolta över 
att regeringen valt oss för genomförandet av hu-
vuddelen av projektet. Det är ett kvitto på att man 
tycker att vi gjort ett bra arbete hittills och ett för-
troende som vi ska förvalta på bästa sätt.

Svante Weyler
Ordförande för Svenska kommittén  

mot antisemitism

Svante Weyler
Ordförande för Svenska kommittén mot antisemitism

I BIRKENAU TVINGAS VI 
FÖRESTÄLLA OSS MÄNNISKORNA 

INFÖR FÖRINTELSEN

Birkenau
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Per Ahlmark  
till minne

Vid Nyhetsbrevets pressläggning når oss 
beskedet att Per Ahlmark har avlidit. 
Han var under decennier en av lan-

dets främsta och mest principfasta röster mot 
antidemokratiska ideologier och inte minst 
mot antisemitism. Även internationellt kom 
han att spela en viktig roll för att upplysa om 
och bilda opinion mot judehat.

     Insikten om nazismens och Förintelsens 
innebörd och konsekvenser hade en djupgå-
ende inverkan på Per Ahlmark. Det kom också 
att avspeglas i hans gärning som politiker, för-
fattare och opinionsbildare. Under 1970-talet 
var han, bland annat som rapportör för Eu-
roparådet, djupt engagerad i kampen för de 
sovjetiska judarnas frihet och mänskliga rät-
tigheter, och mot den antijudiska propaganda 
som spreds från Sovjetunionen och andra 
kommunistiska stater i Östeuropa. 

Per var också en av grundarna av Svenska 
kommittén mot antisemitism 1983 och spe-
lade under lång tid en viktig roll i dess arbete. 
Han tog  tidigt strid mot dem som använde 
Israel-Palestinakonflikten för att föra ut eller 
ursäkta fördomar och fientlighet mot judar. I 
slutet av 1980-talet och början av 1990-talet 
var Per drivande i kampen mot Radio Islams 
antisemitiska sändningar, en kamp som resul-
terade i rättegångar och fällande domar för 
hets mot folkgrupp. Han varnade oupphör-
ligt för extremhögern och dess propaganda, 
inte minst försöken att förneka eller relativi-
sera Nazitysklands folkmord på Europas judar. 
Det var självklart för honom att SKMA skulle 
stödja grundandet av tidningen Expo 1995. 
Likaså pekade han på faran med den extrema 
islamismen och de antisemitiska budskap som 
spreds av auktoritära regimer i Mellanöstern.

Per Ahlmarks betydelse för arbetet mot 
antisemitism och hatläror kan inte överskat-
tas. För oss som hade  förmånen att samarbeta 
med honom kommer hans engagemang, idéri-
kedom och kompromisslösa hållning alltid att 
vara ett föredöme och en källa till inspiration. 
Vi minns Per med stor tacksamhet.

För SKMA
Svante Weyler     
Henrik Bachner     
Stéphane Bruchfeld        
Lena Jersenius 
Mirjam Kellermann
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”Det finns inga ‘pro-palestinier’, de existerar inte, det finns bara 
anti-Israel, anti-USA, antisemiter, antiimperialister. Vi palestinier 
från Syrien vi har dödats, bombats, torterats, och tvångsförflyt-
tats av Assadregimen och vi har inget stöd från de så kallade pro-
Palestinaaktivisterna.” Så skrev privatpersonen Wasim Ghazi på 

sin Facebook den 23 april.
Ghazi är palestinier från Yarmouk i Syrien. Visserligen uttryckte han sig 

i ren frustration, men hans inlägg är ändå talande för den diskussion som 
växer bland syrier och unga araber.    

Assadregimen har byggt sin image på att för-
svara den arabiska hedern och i synnerhet pales-
tiniernas. Omvärlden har känt till att Syrier har 
levt under skräck under Assadregimen, men att 
den dödat sin egen befolkning i stor skala och 
attackerat palestinier borde ha engagerat åtmins-
tone de så kallade Palestinavännerna. 

Istället har det blivit allt mer uppenbart att 
det inte är palestinierna i första hand som en-
gagemanget handlar om utan ofta om Israel och 
USA. Vi ser progressiva personer och antirasister 
i Europa och USA som i bästa fall tvekar att kraft-
fullt ta avstånd från regimen i Syrien, i sämsta fall 
uttrycker stöd för diktaturen. 

Själv regerade jag på de massiva reaktionerna 
som kom från namnkunniga svenska vänsterskribenter när USA bombade 
en påstådd kemvapenfabrik i Damaskus den 13:e april. Stoppa USA:s krig, 
ropade många. Samma vänster som knappt nämnt ett ord om Rysslands 
mångåriga inblandning och krigföring i Syrien. Det gick inte att missta 
sig på. 

Jag säger inte att det är fel att reagera mot krig. Tvärtom. Jag ställer mig 
bara undrande till varför det är ett visst sorts krig som engagerar. Varför 
dammas anti-krigsretoriken av först nu? Fler vänsteranhängare måste 
fråga sig själva varför de reagerar mer när USA eller Israel gör något i 
Mellanöstern. 

Den brittisk-syriska författaren Leila Al Shami skrev ett uppmärksam-
mat blogginlägg med titeln ”The anti-imperialism of idiots”. En rubrik som 
anspelar på August Bebels påstående att ”Antisemitism is the socialism of 
fools” från 1894. ”Denna auktoritära vänster ger stöd till Assadregimen i 
namn av ‘antiimperialism’. Eftersom Assad ses som en del av ‘motståndets 
axel’ mot både amerikansk imperialism och sionism.”

Hon menar att anti-krigsvänsterns engagemang väldigt lite har att göra 
med själva kriget. För faktum är att alliansen Syrien, Ryssland och Iran står 
för den absoluta majoriteten av allt dödande. Ändå är det USA:s bombning 
av en eventuell kemvapenfabrik som väcker känslor. 

Alexander Reid Ross är docent i geografi vid Portland State University 
och författare till boken ”Against the Fascist Creep”. I Haaretz beskriver han 
hur konspirationsteorier är det ”giftiga limmet som länkar ihop ‘antiim-
perialistisk’ vänster med Assad- och Putin-försvararna inom alt-högern.”

Att vara kritisk mot att andra länder ockuperar, lägger sig i och tvingar 
fram olika politiska riktningar är inga konstig-
heter alls. Men dagens antiimperialism be-
traktar ofta diktaturerna i Mellanöstern som 
allierade motståndare mot den ”globala im-
perialismen”. Visserligen är Assad en diktator, 
men han är i alla fall syriernas diktator, tycks 
många resonera. 

Samtidigt som diskussionen om antiimpe-
rialism och antisemitism pågått internationellt 
har en parallell diskussion ägt rum här i Sve-
rige. I vänstertidningen Flamman debatterades 
antisemitismens vara eller icke vara inom den 
svenska vänstern.

Det finns inget som tyder på att antijudiska 
strömningar existerar inom arbetarrörelsen i 

större uträckning än hos gemene man – men de finns. Det största pro-
blemet inom vänstern är snarare mottagligheten för konspirationsteorier.

Det handlar ibland om ett synsätt som ligger nära, och i vissa fall glider 
över i, antisemitism. Gemensamt för konspirationsteorierna är att det för-
utsätts finnas en större plan, oftast utförd av en mäktig elit. Det förklarar 
delvis varför vänstern reagerar starkt när USA agerar i Mellanöstern, men 
inte på samma sätt gentemot Ryssland, Iran och Saudiarabien.

När den tyske socialdemokraten August Bebel använde begreppet 
”antisemitism är dårarnas socialism” menade han att propagandan om en 
påstådd judisk konspiration kapar och avleder den legitima ilskan mot 
kapitalismen. Det är samma sak med den missriktade antiimperialismen, 
den kapar och avleder den legitima ilskan mot förtrycket och mördandet 
av – i det här fallet - den syriska befolkningen. 

Somar Al Naher
Kultur- och frilansskribent och medlem i SKMA.

Dårarnas antiimperialism

Gästkrönika av Somar Al Naher

G Ä S T K R Ö N I K A

"Det handlar 
ibland om ett 

synsätt som lig-
ger nära anti-

semitism."



Den känns kanske uttjatad i dag. 
Historien om Donald Boström, 
Aftonbladet, Yehuda Hiss och 
organhandel har ju stötts och 
blötts. Men plötsligt så dyker den 

upp igen. Denna gången i en artikel i vänster-
tidningen Flamman (”Dumskallarnas socia-
lism” 15/4). Det är skribenten Jonas Elvander 
som i en delvis förtjänstfull artikel om 
vänstern och antisemitism på ett motsä-
gelsefullt sätt tar upp Boströms ökända 
artikel ”Våra söner plundras på sina or-
gan” (17/8 2009). Elvander kopplar den 
till medeltida myter om judiska blods-
offer, för att ett par meningar senare 
hävda att Boström har fått upprättelse.

För att ta det igen: Boström skrev att 
palestinska unga män fångas upp och 
dödas, för att sedan användas som org-
anreserver. Efter en lång och hård debatt 
hävdade reportagetidningen Filter 2012 att 
Boström visat sig ha rätt. Den utlösande 
faktorn skulle vara att en gammal organ-
stöldshärva på rättsmedicinska institutet 
ånyo tagits upp i internationella medier. 

Det som ansetts ”bevisa” Boströms påstående 
är i själva verket en brottshärva på rättsmedicin-
ska centret Abu Kabir som utretts av israeliska 
myndigheter och som (naturligtvis) inte handlat 
om att någon skulle ha dödats, inte heller om 
palestinska barn eller ungdomar, utan om stöld 
av organ och vävnader på avlidna av olika etni-
citeter och i olika åldrar. På intet sätt har just 
palestinier varit i centrum och det har alltså inte 
handlat om någon i Israel legitim verksamhet.

INTERNATIONELLT HAR BOSTRÖMARTIKELN blivit till en 
skröna som i sin tur fött vidare skrönor i fer-
til antisemitisk mark. Israeliska hjälparbetare 
på Haiti har påståtts egentligen vara ute efter 
organ. Ukrainska och algeriska barn ska ha 
blivit kidnappade och förda till Israel där de 
bestulits på organ. I samband med kriget i Sy-
rien har uppgiften om att ”judar” kidnappat, 
dödat och systematiskt stulit organ från flyk-
tingar framförts. Det är en placering av gamla 
förställningar om judar som barnamördare och 
vampyrliknande utsugare av sin omgivning i en 
modern miljö.

SKMA och andra har åtskilliga gånger pro-

testerat mot och bemött Boströms artikel, men 
för många är den helt enkelt fastställd  som sann. 
Den ingick till och med som litteratur på en 
planerad högskolekurs om Israel-Palestinakon-
flikten i Tyskland; en kurs som dock lades ned. 
Zentrum für Antisemitismusforschung i Berlin, 
en obestridlig auktoritet i ämnet, har en gång för 
alla fastställt att artikeln är antisemitisk. Detta lär 
dock vara mindre känt och accepterat i Sverige 
än Filters artikel och Aftonbladets triumferande 
respons på den (”Sveket”, 16/11 2012). 

En som menar att Boström helt enkelt för-
medlat sanningen är Kajsa Ekis Ekman, som 
reagerade hårt mot Elvanders försök att disku-
tera antisemitism inom vänstern och menade att 
det inte fanns några exempel på sådan: ”I brist på 
exempel drar han fram Donald Boströms avslö-
janden om att Israel dödar palestinska barn och 
tar deras organ – vilket Elvander själv konstate-
rar visade sig vara sant.” 

DET HÄR ÄR precis vad vi som protesterade mot 
Boströmartikeln var rädda för. Medan Åsa 

Linderborg gjort många krumbukter i frå-
gan från början till slut och ansåg sig ha fått 
rätt på grundval av (den redan tidigare kända) 
verksamheten på Abu Kabir, är det som häv-
das här den rent bokstavliga innebörden av 

Boströms artikel: palestinska barn dö-
das avsiktligt med syftet, eller i alla fall 
som konsekvens, att deras inre karvas 
ut i en medvetet förd politik från den 

israeliska statens sida. Här har 
steget tagits från ”kritik av Isra-
el” till rena demonologin, och 
den riskerar bli allmängods.    

Men Israel är ju heller inte 
vilket land som helst, utan ett 
som enligt Ekis Ekman egent-

ligen inte borde finnas. Israel som 
judisk nation har ingen framtid för 
henne – ”De flesta inom Palestinarö-
relsen i dag och inom vänstern slåss 
för en demokratisk stat där alla får bo, 
oavsett härkomst och religion”, skri-

ver hon. Tvåstatslösningen har här 
dött en stillsam död undanskymd från världens 
blickar. Idén om Israel som ett land specifikt 
judar kan komma till avfärdas av henne som 
”blodsmystik”.

Frågan är hur många som tänker som Ekis Ek-
man egentligen. Vänsterpartiet liksom socialde-
mokraterna, om de fortfarande är att betrakta 
som vänster, har som officiell hållning i Israel-
Palestinakonflikten att stå bakom en tvåstats-
lösning. Det ska verkligen inte påstås att många 
faktiska steg tas i den riktningen i regionen, men 
om det skett ett massivt skifte i attityd borde väl 
detta ha varit föremål för en massiv diskussion?

Som själv varande vänster har jag förvisso 
ibland upplevt att tvåstatslösningen i vänster-
miljö tjänar som någon slags front bakom vilken 
den verkliga drömmen, en upplösning av Israel, 
hägrar. En kan fråga sig vilken roll antisemitiska 
föreställningar och myter, som den om organjakt 
på palestinska barn, spelar i ett sådant scenario. 
Kanske fungerar de som bidrag till en avlegitime-
ring av staten. Det lär hur som helst inte finnas 
något land som är föremål för mytbildning på 
samma sätt som Israel.

Charlotte Wiberg
Fri skribent och filmvetare
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EKIS EKMAN, ORGANSTÖLDSSKRÖNAN  
OCH DEMONOLOGIN 

I debatten om vänstern och antisemitismen har Donald Boströms skröna 
om att staten Israel fångar in och dödar unga palestinier för att stjäla 
deras organ på nytt presenterats som sann. Charlotte Wiberg om en farlig 
mytbildning. 

Antisemitisk mytspridning: "Internationellt har Bo-
strömartikeln blivit till en skröna som i sin tur fött vidare 
skrönor i fertil antisemitisk mark."     



svenska
kommittén

mot
antisemitism 5

I historiografin om Förintelsen 
har judiska ledares och orga-
nisationers reaktioner på för-
följelsen av judar sedan länge 
utgjort en kontroversiell 

fråga och ett tema för kritisk forsk-
ning. Ända sedan publiceringen av 
Raul Hilbergs monumentala arbete 
The Destruction of the European 
Jews 1961, i vilket han kritiserade 
bristen på judiskt motstånd som 
en bidragande faktor i förintelse-
processen, har de smärtsamma frå-
gorna om händelserna skulle kunna 
ha utvecklats annorlunda och fler 
judar skulle kunna ha räddats inte 
mattats av. 

I sin gedigna studie The Swedish 
Jews and the Holocaust (Routledge 
2017) adresserar den svenske histo-
rikern Pontus Rudberg dessa frågor 
genom att undersöka svenska ju-
dars agerande och räddningsinsat-
ser, i synnerhet av deras största och 
viktigaste organisation, den Mosa-
iska (numera Judiska) församlingen 
i Stockholm. Efter kriget möttes det 
judiska etablissemanget i Sverige 
också av anklagelser om passivitet 
och misslyckanden. 

Enligt denna kritiska historie-
skrivning var det liberala judiska 
ledarskapet ovilligt att hjälpa ett 
större antal judiska flyktingar att 
komma till Sverige på grund av att 
de fruktade att judisk invandring 
(särskilt av fattiga judar från Öst-
europa) skulle kunna leda till ökad 
antisemitism och därigenom hota 
(assimilerade) judars position i det 
svenska samhället.

DESSA ANKLAGELSER, SKARPAST fram-
förda av den svensk-amerikanske 
historikern Steven S. Koblik 1988, 
har inte fått stå oemotsagda. I 
en studie av statsvetaren Svante 

Hansson, utförd på uppdrag av 
Judiska församlingen i Stockholm 
och publicerad 2004, tillbakavisade 
denne Kobliks påstående att Ju-
diska församlingen skulle ha varit 
mer restriktiv till mottagandet av 
judiska flyktingar än den svenska 
regeringen.

Emellertid drog han slutsatsen 
att det judiska ledarskapets poli-
tik när det gällde att hjälpa judiska 
flyktingar till Sverige var överdrivet 
försiktig och ibland framstod som 
direkt kallsinnig för dem som sök-
te hjälp. Hansson härledde denna 
”försiktiga hållning” till den ideolo-
giska självförståelse som präglade 
assimilerade svensk-judiska ledare, 
formad av religiös och politisk libe-
ralism. 

Styrkan i Rudbergs studie fram-
träder tydligt mot bakgrund av hit-
tillsvarande historiografisk debatt. 
Utifrån en kritisk inställning till 
förklaringar av mänskligt agerande 
som endast ser till ideologiska över-
tygelser eller attityder utvecklar han 
ett analytiskt ramverk som tillåter 
en detaljerad rekonstruktion av det 
handlingsutrymme som svensk-
judiska ledare hade vid specifika 
tidpunkter. 

Mer konkret undersöker han de 
åtgärder svenska judar vidtog för 
att bistå sina trosfränder i Europa 
utifrån en kontext som inbegri-
per fem avgörande faktorer: den 
svenska judenhetens organisa-
tion och ledarskap; det (svenska) 
rättsliga och politiska ramverket; 
tillgängligheten av information om 
den nazistiska terrorn mot judar i 
Europa; internationella hjälpinsat-
sers organisering och nätverk, och 
de svensk-judiska församlingarnas 
finansiella resurser. 

Med detta systematiska an-

greppssätt, baserat på en grundlig 
undersökning av tillgängliga källor, 
lyckas Rudberg ge en allsidig, detal-
jerad och övertygande redogörelse 
för svensk-judiska hjälpinsatser 
under perioden 1933 till 1945. I 
kontrast till tidigare forskning fin-
ner han inte att svensk-judiska an-
strängningar skulle ha hämmats av 
interna ideologiska motsättningar.

Liberaler, sionister och ortodoxa 
judar arbetade nära tillsammans i 
olika hjälporganisationer. Inte hel-
ler hindrades hjälparbetet bland 
svensk-judiska ledare av tvek-
samhet när det gäller att ta emot 
judiska flyktingar. Det handlade 
inte om ”bristande ansträngningar 
eller vilja hos svenska judar” när 
omfattningen av hjälpen begränsa-
des. Begränsningarna hade till stor 
del att göra med den mycket rigida 
flyktingpolitik som bedrevs av den 
svenska regeringen, vilken inte er-
kände förföljda judar som ”politiska 
flyktingar”. 

UNDER DESSA FÖRHÅLLANDEN var hjäl-
pen till judar till stor del begränsad 
av ett ”transmigrantsystem”, det vill 
säga att verka för en kvot med till-
fälliga uppehållstillstånd som skul-
le möjliggöra för judiska flyktingar 
att ta sig ut ur Centraleuropa och 
stanna i Sverige för en tid innan 
de kunde resa vidare till ett tredje 
land, i synnerhet till Palestina el-
ler USA. Den svenska regeringens 
politik ändrades under kriget när 
Sverige tog emot alla norska och 
danska judar som lyckades undfly 
deportation, men Rudberg visar 
också att det nya statliga stödet 
för att bistå judiska flyktingar i 
Sverige inte bara hjälpte de judiska 
hjälporganisationerna, vars resur-
ser var begränsade, utan även be-

tydde ”kooptering och kontroll” av 
judiskt flyktingarbete från statliga 
myndigheters sida. 

I hjälparbetet för förföljda judar 
i Europa hade svensk-judiska le-
dare inte endast att göra med sin 
egen regering. De hade även ett 
nära samarbete med andra judiska 
organisationer, både på transnatio-
nell och internationell nivå. Den 
utsträckning i vilken internatio-
nella (tysk-judiska, sionistiska och 
amerikansk-judiska) hjälporganisa-
tioners policy och prioriteringar in 
i minsta detalj formade det svensk-
judiska hjälparbetet har tidigare 
varit okänd och är ett av de mest 
intressanta resultaten i denna un-
dersökning. Rudbergs bok är med 
sin systematiska metodologi, sak-
liga analys av källorna och nyanse-
rade framställning ett exemplariskt 
bidrag till det historiska studiet av 
judiska hjälpinsatser under Förin-
telsen. 

Christhard Hoffmann
Professor i modern europeisk 

historia vid Universitetet i 
Bergen. Recensionen publicerades 
ursprungligen i Reading Religion 
11/4 2018. Översättning: Henrik 

Bachner och Stéphane Bruchfeld. 

Svensk-judiska hjälpinsatser 
under Förintelsen 
Frågan om hur det svensk-judiska ledarskapet agerade för att hjälpa ju-

dar på flykt undan nazistisk förföljelse har tolkats på delvis motstridiga 

sätt. I historikern Pontus Rudbergs avhandling The Swedish Jews and the 

Holocaust ges ämnet en ny och grundlig belysning.

RECENSION 
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Det har på senare år kommit flera 
viktiga bidrag till historieskriv-
ningen om Sverige och Förintel-
sen, om svensk flyktingpolitik och 
antisemitism, om mottagandet av 

de överlevande och det efterkrigstida judiska livet 
i Sverige, skrivna av författare och journalister. Jag 
tänker här främst på Ola Larsmos, Göran Rosen-
bergs och Elisabeth Åsbrinks arbeten. 

Nu föreligger ytterligare ett bidrag till denna 
historieskrivning, Bernt Hermeles studie av hur 
tillvaron gestaltade sig för svenska judar under 
den nazistiska eran. Han har tidigare skrivit om 
Bonniers och kom häromåret ut med boken Ju-
dejävel, som bland annat innehåller en intressant 
redogörelse för Hillelskolans tillkomst. Hermele 
är liksom de ovannämnda personerna journalist 
och författare.

Jag ska i det följande först uppehålla mig vid 
en del av de problem jag menar ett journalistiskt 
arbets- och förhållningssätt medför, problem som 
är en följd av de skillnader i principer för fram-
ställning och redovisning som finns mellan jour-
nalistiken och historievetenskapen. Därefter ska 
jag ta upp en del missförstånd och slarvfel liksom 
en del brister i precisionen, bland annat till följd 
av avsaknad av definitioner, för att avslutningsvis 
diskutera de bidrag boken ger till kunskapen om 
antisemitismen och judars utsatthet i Sverige un-
der den nazistiska eran. 

Det är en orättvis betraktelse i så måtto att 
Hermele själv inte reser några vetenskapliga 
anspråk – han vill berätta ”historier” (s. 10), 25 
stycken, närmare bestämt – men det kan inte 
hjälpas; ny kunskap är oanvändbar om det inte 
framgår att den är ny, hur den vunnits eller vari-
från den hämtats.

DE TRE ASPEKTERNA hänger samman men för tyd-
lighets skull ska jag behandla dem separat. 
Jag börjar med det sistnämnda. I den löpande 
framställningen hänvisar Hermele ibland till den 
forskning från vilken huvuddelen av hans resul-
tat hämtats. Oftast gör han det emellertid inte. 
Något system för användning av referatmarkörer 
tycks inte finnas. Utöver käll- och litteraturför-
teckningen finns en kapitelvis källredovisning. 
Dessvärre är den långt ifrån fullständig och vad 

värre är – den redovisar inte ens de viktigaste 
arbetena för de olika kapitlen. 

Vad genomgången av materialkategorierna 
och hänvisningarna visar är att det saknas sys-
tematik och entydiga kriterier för kategorise-
ring och att detta gör det svårt att veta varifrån 
uppgifterna hämtats. Dock ska det framhål-
las att redovisningen, om än osystematisk och 
ofullständig, är ovanligt generös för denna typ 
av arbeten, vilket samtidigt säger något om pro-
blemets omfattning. 

De bristfälliga och osystematiska hänvisning-
arna gör det inte bara svårt att reda ut varifrån 
upplysningarna hämtats och vilken typ av källa 
som använts utan gör det också omöjligt att av-
göra hur den vunnits och vad som är ny kunskap 
och därmed vari Hermeles bidrag består. Dess-
utom avslöjar de ett ointresse för källvärdering 
och källkritik; Hermele vill i första hand berätta 
en tankeväckande historia och det syns allra tyd-
ligast i källhanteringen och då främst i behand-
lingen av de intervjuer som används – där inte 
det problematiska i barndomsminnen nedteck-
nade eller uttryckta flera decennier efter de hän-
delser de återger diskuteras - men även i hur olika 
källtyper vävs samman med litteratur av skilda 
slag för att skapa en sammanhängande berättelse. 
Dock ska framhållas att det ofta framgår vad som 
är hämtat ur brev, riksdagsdebatter, tidningar och 
tidskrifter, memoarer och intervjuer – problemet 
är att det inte kommenteras och inte får några 
följder för hanteringen. 

EN VÄLVILLIG LÄSNING är att Hermele har en funktio-
nell källsyn, det vill säga att vad som för honom 
är en relevant källa bestäms av de frågor han vill 
ha svar på. Problemet här är att det då handlar 
om att skapa ny kunskap och då är andra fors-
kares arbeten inte källor utan litteratur och ska 
användas dels för att skapa sammanhang för den 
egna undersökningen, dels för att få de egna re-
sultaten att framträda. 

En annan välvillig tolkning är att Hermele ve-
lat skriva en syntes, en samlad redogörelse för 
ett fenomen eller en process, speglad genom ett 
temperament. Det har han också gjort, vilket jag 
ska återkomma till. Emellertid befriar det honom 
inte från ansvaret att värdera de byggstenar han 

använder och inte heller från att redovisa vari det 
nya består, utöver själva sammanställningen. 

Här är det alltså själva det journalistiska be-
rättandet, att Hermele vill berätta ”historier”, 
och därför tämligen urskillningslöst tar vad han 
behöver för att skapa ett snyggt narrativ som är 
problemet. Detta sätt att bygga berättelser, som 
är associativt snarare än systematiskt, får också 
följder för hur orsakssamband etableras. 

Kapitlet ”En ny Jesus”, som handlar om den 
nationalsocialistiska ideologins etablering och 
de följder detta fick för judarna i Tyskland och 
Sverige (s. 79–87) kan här tjäna som exempel. 
Här är det inte minst de visserligen eleganta och 
sömlösa övergångarna och växlingarna mellan 
olika anekdotiska beskrivningar av förhållanden 
i Sverige respektive Tyskland, mellan privata brev, 
pressklipp och riksdagsuttalanden som är proble-
matiska. Exempelvis antyds att det var visningen 
av den svenska filmen Pettersson & Bendel 1935 
och de reaktioner den utlöste som fick judarna 
att i stora skaror lämna Tyskland (s. 88-89. Det 
var det inte. 

JAG FRAMHÖLL OVAN att Hermeles osystematiska 
och oklara hänvisningar gör det svårt att avgöra 
vad som är ny kunskap. Problemet är genom-
gående men är kanske särskilt tydligt i avsnittet 
om den svensk-judiska debatten om assimile-
ring, som behandlas i kapitlet ”Mötet på Nedre 
Manilla” (s. 97-104). 

En orättvis betraktelse

RECENSION 

Bernt Hermeles nya bok  ”Kommer de, så skjuter jag oss”. Om svenska 
judars liv i skuggan av Förintelsen (Lind & Co 2018) har klara förtjän-
ster, men som historiskt arbete har den en rad problem, skriver 
historikern Lars M Andersson. 
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Berättelsen handlar om en debatt strax efter 
Hitlers makttillträde 1933 mellan ett antal pro-
minenta företrädare för den svenska judenheten. 
Utgångspunkten var en opublicerad artikel av 
ärftlighetsforskaren Gert Bonnier, i vilken han fö-
respråkade en radikal assimilering genom bland-
äktenskap, en process som innebar att judarna 
skulle försvinna som grupp. Bonniers uppfattning 
bemöttes och bestreds med emfas av inte minst 
bokhandlaren och församlingsföreståndaren 
Gunnar Josephson.

Debatten är välkänd i forskningen. Den förste 
att behandla den var Svante Hansson i antologin 
Judisk liv i Norden 1988. Eftersom Judiska för-
samlingens arkiv inte var ordnat när Hansson 
skrev sin text kände han inte till Josephsons an-
förande, som denne förberett skriftligt. Det har 
däremot uppmärksammats av Olle Josephson 
och inte minst av Pontus Rudberg. I Hermeles 
framställning nämns ingen av dessa forskare och 
de förekommer inte heller i kapitlets källhänvis-
ningar. Rudbergs arbeten liksom Josephsons 
saknas också i ”Litteraturlistan”. Det enda Her-
mele hänvisar till är församlingens arkiv (samt 
två böcker som inte behandlar debatten ö h t). 
Som läsare får man därför intrycket att de upp-
gifter som presenteras är resultatet av Hermeles 
arkivforskning och det antyds också i brödtexten, 
där det om Josephsons aktstycke heter ”som fram 
tills nu förblivit opublicerat”. 

Exemplet illustrerar skillnaden mellan ett ve-
tenskapligt och ett journalistiskt förhållnings-
sätt. Hermele berättar den sedelärande historien 
om en inomjudisk debatt, som redan är välkänd 
och väldokumenterad. Hade hans framställning 
varit historikerns hade han erkänt kollegornas 
arbeten och tydligt visat på skillnaderna i tolk-
ningen av debatten som upptäckten av Josephs-
sons anförande resulterade i. Då hade han också 
kunnat lyfta fram sitt eget bidrag till forskningen 
om debatten – han gör nämligen, så vitt jag kan 
bedöma ett sådant -, ett brev från Tor Bonnier 
till litteraturhistorikern Martin Lamm, där den 
förre tar avstånd från föreställningen om en ju-
disk egenart. Brevfyndet rubbar visserligen inte 
Rudbergs omtolkning av debatten men bidrar till 
en ytterligare nyansering av förståelsen av den.

Exemplet ovan är typiskt. Huvuddelen av det 

Hermele redovisar är hämtat ur tidigare forsk-
ning och alltså känt men det finns samtidigt i 
vart och vartannat kapitel material som tidigare 
inte beaktats av forskningen – brev, press- och 
tidskriftsmaterial, passager ur memoarer - men 
som drunknar i berättandet. 

Kapitlet är typiskt även i två andra avseen-
den, dels Hermeles illa dolda motvilja mot den 
svensk-judiska liberala eliten och dess agerande 
under den nazistiska eran, dels den något mora-
liserande tonen. Kapitlet avslutas (s. 104) med en 
beskrivning av tysk-judiska projekt för att bemöta 
antisemitismen – ett stort tysk-judiskt biografiskt 
uppslagsverk 1933 och öppnandet av ett judiskt 
museum samma år – som av Hermele avfärdas 
som uttryck för en ”liknande aningslöshet” som 
Gert Bonniers assimilationsplan och ”som rent 
patetiskt med facit i hand”. Man skulle också 
kunna beskriva de tysk-judiska satsningarna som 
uttryck för en närmast rörande tro på upplysning 
och förnuft.

AVSLUTNINGSVIS SÅ NÅGOT om missuppfattningar, 
slarv och avsaknaden av definitioner samt om 
det bidrag boken ger till kunskapen om anti-
semitismen i 1930- och 40-talens Sverige. Det 
finns en del irriterande småfel som exempel-
vis beteckningen av ”judedopet” i Storkyrkan 
i Stockholm 1681 som ”tvångsdop” – det var 
det inte – och vikingarnas framfart i det Ab-
basidiska kalifatet handlade inte om  plundring 
utan om handel och militärtjänst. De listor som 
Carl Ernfrid Carlberg, Einar Åberg, Sveriges Der 
Stürmer, Hammaren, och andra sammanställde 
och publicerade skulle åtminstone inte jag be-
teckna som ”dödslistor” (s. 149-157) – det tycker 
jag är onödigt sensationalistiskt. Det finns fler 
exempel. 

Vad definitionerna angår förväntar jag  mig i 
en bok om antisemitism en samlad definition av 
företeelsen  men någon sådan ges inte. Jag hade 
också gärna sett en diskussion av vem som bör 
räknas som jude. Hermele konstaterar själv att 
Gunnar Heckscher inte räknade sig som jude 
men ägnar ändå mycket utrymme åt hans reak-
tioner som just ”jude” och det är också ett citat 
från honom som utgör bokens titel. 

Med tanke på att Hermele återkommande 

moraliserar över den svensk-judiska elit han 
studerar – och bland annat ägnar omotiverat 
stort utrymme åt deras föregivna ovilja att ta 
emot fattiga trosfränder från kontinenten under 
andra halvdelen av 1800-talet – hade det varit 
intressant att veta på vilka grunder han anser att 
personer som inte uppfattade sig som judar hade 
ett ansvar för människor de inte kände någon 
samhörighet med. 

Dessutom gjorde de svenska judarna, som 
Pontus Rudberg övertygande visat, betydligt 
mer för att rädda trosfränder än Hermele ger 
dem erkänsla för. Det sistnämnda illustrerar ett 
annat problem, nämligen de luckor som finns i 
Hermeles inläsning. 

Det finns således en del problem med Herme-
les bok som historiskt arbete. Den har emeller-
tid också klara förtjänster. För det första har han 
genom att sammanställa befintlig forskning från 
många olika sammanhang med annat material, 
inte minst tidnings- och tidskriftsmaterial och 
brev, tecknat en samlad bild av antisemitismen 
under den period när de svenska judarna levde 
i skuggan av nazismen i Tyskland och i Sverige. 
Den bilden är också åtskilligt mörkare än den 
som tecknats tidigare och visar tydligt på antise-
mitismens genomslag i breda opinioner. 

Han ger också skrämmande inblickar i vad 
detta gjorde med svenska judar, hur de påver-
kades och vilka strategier de utformade för att 
hantera situationen, strategier som inkluderade 
allt från förnekande och försök att dölja sin ”ju-
diskhet” genom dop till planer på att flytta ut 
på landet, beväpning och självmord men också 
motstånd, kamp och trotsighet av olika slag. Det 
är inte minst den sammanlagda kraften i alla de 
olika vittnesbörden boken har sin styrka. För 
det andra ger Hermele en del ny kunskap utöver 
den som uppstår till följd av sammanställningen 
av ett disparat material. Han har letat upp brev, 
texter, artiklar och andra källor som förbisetts i 
forskningen. Det är bara synd att dessa bidrag är 
svåra att få korn på.

Lars M Andersson
Historiker vid Uppsala universitet och medlem i 

SKMA. En längre version av recensionen kan läsas 
på skma.se/blogg.



JONAS SJÖSTEDT, PARTILEDARE VÄNSTERPARTIET

1Antisemitismen är en del av både vår historia 
och vår samtid. Reaktionär nationalism och 

fascism vinner åter mark på många håll och även 
i Sverige har sådana krafter flyttat fram sina posi-
tioner. Vi har såväl nazistiska organisationer och 
kon spirationsteoretiska grupper med antisemi-
tism, som en antisemitism hos helt oorganise-
rade människor. Det finns länder på flera olika 
håll som har en statligt sanktionerad antisemi-
tism som en del av sin reaktionära nationalism, 
vilket påverkar människor även i Sverige. Judiska 
föreningen i Umeå har tvingats lägga ner. Judiska 
församlingar och enskilda människor drabbas av 
glåpord och hot, våld och trakasserier, nazistiskt 
klotter och skadegörelse. Det innebär direkta sä-
kerhetshot och skapar en stor otrygghet. Hatet 
måste bekämpas.

2 Vi vill att arbetet med att motverka hatbrott 
stärks och att hatbrott ska vara ett prioriterat 

område för polisen. Vi vill även att det avsätts 
tillräckliga resurser för att utbilda och informera 
om antisemitism. Alla demokratiska partier har 

ett ansvar för att bekämpa rasism, antisemitism, 
främlingsfientlighet och homofobi. Som vänster-
parti har vi ett särskilt ansvar i den kampen och 
för att motarbeta de klassklyftor och orättvisor 
som ofta är grogrunden till rasism. 

3 Det behövs mer. Hets mot folkgrupp är ett 
av de brott som ingår i samlingsbegreppet 

hatbrott. Trots de olika insatser som gjorts inom 
polisen för att förbättra arbetet mot hatbrott visar 
Polismyndighetens egen granskning att det finns 
behov av ytterligare kompetensförstärkande in-
satser. Det finns generellt kunskapsbrister när det 
gäller hatbrottsmotivet, straffskärpningsregeln 
och hatbrottsmarkeringen. 

Arbetet med att bekämpa, förhindra och lag-
föra hatbrott är mycket viktigt. Vi vill att Polis-
myndigheten och Säkerhetspolisen förstärker 
sitt arbete på detta område för att bättre kunna 
skydda demokratin och de grupper av männ-
iskor som riskerar att utsättas för brottsliga 
handlingar.

Rättsväsendet måste även ha tillräcklig kom-
petens för att kunna identifiera ett hatbrott och 
vidta lämpliga utredningsåtgärder. Kvaliteten i de 
initiala utredningsåtgärderna av hatbrott måste 
öka. Det finns även behov av att öka Polismyndig-
hetens förmåga att säkerställa utredningsproces-
sen av hatbrott. Detta behov är särskilt stort i de 
polisregioner som saknar särskilda hatbrottsut-
redningsgrupper.

Kvaliteten på utredningar och åtal varierar i 
landet och fler brott borde klassificeras som hat-
brott och leda till åtal och fällande dom. Vänster-
partiet anser därför att det bör ske en översyn av 
alla anmälda hatbrott. Översynen ska synliggöra 
vilka brister som finns i utredningsarbetet och 
föreslå förbättringar så att flera anmälningar kan 
leda till åtal och fällande dom.

STEFAN LÖFVEN, PARTILEDARE SOCIALDEMOKRATERNA 

1Enligt nationella och internationella rappor-
ter har hot och hat mot judar i Sverige un-

der den senaste tiden ökat. Det är en utveckling 
som måste brytas. Judehat har ingen plats i vårt 
samhälle. Antisemitismen har djupa rötter och 
har visat sig vara skrämmande motståndskraf-
tig i den europeiska historien. De här föreställ-
ningarna har funnits i det kristna idéarvet och 
idag ser vi det bland högerextrema grupper, i 
delar av vänstern och i fundamentalistiska is-
lamistiska miljöer, inspirerade av terrorsekter 
och fanatiker. Vi ser också antisemitism hos 
vuxna och barn som flytt till Sverige, som un-
der hela sina liv blivit utsatta för antisemitisk 
propaganda, ofta orkestrerad eller påhejad av 
de förtryckande regimer som de har flytt ifrån. 
Var än antisemitismen finns, ska den belysas 
och bekämpas.

Judehatets mest uppenbara konsekvenser är våld 
och skadegörelse. Men konsekvenserna är långt 
mer omfattande. Det är en skam att judar i Sve-
rige känner otrygghet i skolor och på allmänna 
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Inför höstens val har SKMA frågat riksdagspartiers ledare om hur de 
ser på problemet med antisemitism i Sverige och vilka åtgärder de 
menar krävs för att motverka judehat. Frågorna har ställs till samtliga 
riksdagspartier utom SD. Skälet till detta är att SD:s politik och retorik 
underblåser antidemokratiska hållningar liksom rasism, islamofobi 
och i flera fall även antisemitism.

Vad vill partierna göra
Inför valet 2018

för att motverka antisemitism?
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platser och avstår ifrån att bära judiska symboler 
synligt. Det är en skam att judiska kulturfören-
ingar och församlingar tvingas till kostsamma 
säkerhets- och försäkringsarrangemang. Till 
svenska judar vill jag säga att landet – dess gator, 
kultur, historia och framtid – är vårt tillsammans. 

2 Det mest grundläggande är att se till att hat-
brott uppmärksammas och bestraffas och att 

den fysiska säkerheten förbättras här och nu. Här 
har regeringen vidtagit flera åtgärder de senaste 
åren: 

• Polisen har inrättat demokrati- och hatbrotts-
grupper i Stockholm, Göteborg och Malmö, och 
skapat liknande funktioner i alla polisregioner i 
landet, och de får ökade resurser för att bekämpa 
hatbrott som sker på internet.

• Regeringen arbetar aktivt med att få bukt 
med hat och hot, inte minst antisemitism, på 
nätet. Vi har under våren träffat de största nätjät-
tarna och står i dialog med dem för att de ska 
göra sin del i detta arbete.

• Brottsförebyggande Rådet, Brå, fick i uppdrag 
av regeringen i november 2017 att göra en för-
djupad studie av antisemitiska hatbrott i syfte att 
kunna stärka det förebyggande arbetet.

• Regeringen har i januari 2018 inrättat ett na-
tionellt centrum mot våldsbejakande extremism 
vid Brå i syfte att ytterligare stärka och få mer 
långsiktighet i arbetet på nationell, regional och 
lokal nivå.

• Det stöd för säkerhetshöjande åtgärder för 
trossamfund som tidigare funnits breddas för att 
kunna gå även till t ex judiska kulturföreningar. 
Regeringen har avsatt 22 miljoner kronor 2018 
respektive 2019 och 15 miljoner kronor från och 
med 2020.

Men samtidigt vet vi att det arbete polis, åklagare 

och säkerhetsvakter kan göra, det är att lindra 
symptomen – inte bota sjukdomen. Ska antise-
mitismen besegras i grunden, måste det ske i sko-
lorna, i folkbildningen, i varje människa. Därför 
ska vi fortsätta driva på arbetet i International 
Holocaust Remembrance Alliance, IHRA, för 
hågkomst, forskning och utbildning om Förin-
telsen. Vi anordnar en ny internationell konferens 
om Förintelsen i Sverige om två år. Därför har 
regeringen avsatt medel för att stödja hågkomst-
resor till Förintelsens minnesplatser 2018–2020. 
Därför förbättrar vi det nationella utbildnings-
materialet för nyanlända, så att varje ny medlem 
av det svenska samhället tar del av individens rät-
tigheter och skyldigheter, religionsfrihetens fun-
damentala roll och att antisemitism och rasism 
inte har en plats i vårt land. 

3 Hets mot folkgrupp är ett brott som täcker 
många olika situationer. Det kan vara att göra 

nazisthälsningar eller bära symboler. I ett rättsfall 
från Högsta domstolen från 1996 har det slagits 
fast att användningen av vissa märken på klädseln 
med anknytning till nationalsocialistiska rörelser, 
bl.a. ett hakkors, en örn och en lagerkrans, under 
vissa förutsättningar kan vara straffbart som hets 
mot folkgrupp.

I höstas bjöd justitie- och inrikesminister Mor-
gan Johansson och kultur- och demokratiminis-
ter Alice Bah Kuhnke in flera partier till samtal 
om samhällets förmåga att motverka antide-
mokratiska rörelser. En av de möjliga åtgärder 
som regeringens företrädare då tog upp till dis-
kussion var att se över hur lagen om hets mot 
folkgrupp hittills har tillämpats och överväga ett 
förbud mot användning av vissa symboler. Där 
är mitt besked att vi går vidare med ett sådant 
uppdrag innan valet.

GUSTAV FRIDOLIN, SPRÅKRÖR MILJÖPARTIET

1 Miljöpartiet ser med oro på antisemitismen i 
Sverige. Vi tar starkt intryck av hur den judis-

ka befolkningen, som funnits i Sverige en mycket 
lång tid, upplever att möjligheten att leva öppet 
med sin judiska identitet blir allt svårare. Hot 
och hat mot enskilda judar i offentligheten, men 
också skadegörelse och attentat mot synagogor 
av olika extremistgrupperingar, är allvarliga och 
kräver att politiken tar sitt ansvar. I Sverige ska du 
kunna leva och ge uttryck för din religion. Miljö-
partiet slår vakt om religionsfriheten.

2Antisemitismen måste bemötas med en bredd 
av åtgärder. Vi behöver motverka de attityder 

som lägger grunden för antisemitism, samtidigt 
som vi måste sprida kunskap om historiens över-
grepp mot den judiska befolkningen. Vi behöver 
även göra konkreta insatser för säkerhet och för 
ett stärkt arbete i rättsväsendet. Med Miljöpartiet 
i regeringen har flera insatser vidtagits:

• Ökade resurser till Polisen, utökade uppdrag 
gällande extremistisk brottslighet och hatbrott 
och kraftsamling mot olika former av extremism, 
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Vad vill partierna göra
för att motverka antisemitism?

Här är frågorna vi bad partiledarna besvara:
1. Hur ser ni på antisemitismen i Sverige? Hur ser problemet ut?
2. Hur kan antisemitismen förebyggas och motverkas? Vilka åtgärder krävs?
3. Räcker lagen om hets mot folkgrupp för att motverka antisemitisk och rasistisk 

hatpropaganda – eller behöver lagen eller tillämpningen av den skärpas?
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däribland ett nytt center mot våldsbejakande ex-
tremism.

• Ökade insatser vid Forum för levande his-
toria, för att sprida kunskap om antisemitismen 
genom historien och fram tills idag.

• Nya anslag för stärkt säkerhet vid religiösa 
byggnader och andra judiska byggnader.

• Treårig insats för hågkomstresor till Förintel-
sens platser, som kommer genomföras av SKMA 
och Forum för levande historia.

• Blocköverskridande samtal med oppositio-
nen om insatser för att motverka nazistiska de-
monstrationer.

• Stärkta insatser i skolan för mänskliga rät-
tigheter och allas lika värde.

3 Antidemokratiska rörelser måste bemötas 
med demokratiska medel. Att förbjuda nazis-

tiska organisationer riskerar leda till martyrsta-
tus, samtidigt som det riskerar vara verkningslöst 
mot grundproblemet. Vi måste därför bemöta 
dem med kunskap, insatser för säkerhet och för 
ett stärkt rättsväsende.

Samtidigt måste den lagstiftning som finns till 
för att förhindra hets mot folkgrupp vara effektiv. 
Vi menar att lagen om hets mot folkgrupp och 
ordningslagen bör ses över för att mer effektivt 
komma åt rasistisk propaganda och nazistiska 
demonstrationer. 

ANNIE LÖÖF, PARTILEDARE CENTERPARTIET

1 Att judar inte vågar bära kippa på gator och 
torg, att judiska skolor och församlingar måste 

ha beväpnade vakter utanför sina lokaler och att 
hatbrotten mot judar har ökat är mycket allvar-
ligt. Jag tar detta på största allvar. Oavsett om 
antisemitismen kommer från invandrargrupper 

med rötterna i Mellanöstern eller från nazist-
grupperingar är det ett allvarligt problem som 
måste förebyggas och bekämpas. 

2 Informationsinsatser där kunskap sprids om 
antisemitism och de speciella förtecken antise-

mitismen har är viktiga. Det är otroligt viktigt att 
fortsätta berätta om de hemska brott och förföljel-
se som judar genom tiderna och fram till idag har 
drabbats av. När förintelseöverlevarna inte längre 
finns kvar i jordelivet ligger ett viktigt ansvar på oss 
andra att fortsätta berätta deras historia. Bredare 
kunskap gör det möjligt för fler att kunna känna 
igen antisemitism när den visar sig och därigenom 
kunna förhålla sig mer källkritiskt till påståenden 
och ageranden av antisemitiskt slag. Men vi behö-
ver också från rättsstaten kraftfullt markera mot 
hatbrott och de organisationer där antisemitismen 
finns. Vi vill till exempel stoppa statsstöd till icke-
demokratiska organisationer. 

3 Ja, en skärpning kan vara nödvändig. Att del-
ta i en demonstration iklädd nazistsymboler 

bör falla inom ramen för hets mot folkgrupp. 
Är lagen otydlig behövs en förändring som gör 
att polisen inte behöver tveka inför att ingripa. 
Vi behöver ta dessa frågor på stort allvar och 
stå upp för ett samhälle där grundläggande vär-
deringar om alla människors lika värde får en 
framskjuten ställning. 

JAN BJÖRKLUND, PARTILEDARE LIBERALERNA

1 Liberaler har i alla tider bekämpat antisemi-
tism och annan intolerans. Antisemitismen 

är ständigt latent. Min bild är att situationen 
förvärrats de senaste åren. Att som troende 
kunna röra sig fritt och tryggt i vårt samhälle 
är ett grundfundament i vår liberala demokrati. 

Men tyvärr kan inte alla det. Judar i Sverige hå-
nas och trakasseras på öppen gata för att de bär 
judiska kännetecken. Säkerhetsarrangemangen 
runt judiska synagogor och andra institutioner 
har behövt förstärkas på grund av hot. Svenska 
judar hålls kollektivt ansvariga för statens Is-
raels politik vilket blir synligt varje gång som 
konfliktnivån i Israel/Palestina-konflikten 
blossar upp. Hoten för den judiska gruppen 
kommer från flera håll. Från nazistiska och 
högerextrema grupper, islamister samt från 
extremvänstern. 

2 Arbetet för att värna vår demokrati och 
respekten för allas mänskliga rättigheter 

måste ständigt fortgå. Skolans arbete med de-
mokratisk värdegrund och kunskap om antise-
mitism och andra former av intolerans måste 
förstärkas. Obligatorisk samhällsinformation 
ska ges redan under asyltiden och bland annat 
ska frågan om antisemitism och intolerans tas 
upp. I grunden är det polis och säkerhetspolis 
som har ansvar för säkerheten för människor 
men samhället behöver också ge stöd för olika 
säkerhetshöjande insatser runt till exempel sy-
nagogor, vilket Liberalerna och Alliansreger-
ingen gjorde. Ingen ska behöva känna fruktan 
eller oro inför att besöka synagogan, den judis-
ka skolan eller någon annan judisk institution.  

3 Det viktiga nu är att polisen får mer re-
surser att ingripa och större kunskap om 

hatbrott, samt att rättsstaten kan se till att fler 
döms för dessa avskyvärda brott. Den växande 
antisemitismen måste bekämpas och räcker 
inte vår nuvarande lagstiftning i denna kamp är 
vi öppna för lagskärpningar. Samhället måste 
agera mot antisemitism oavsett vem som är 
avsändare. 

ULF KRISTERSSON, PARTILEDARE MODERATERNA 

1En av de grupper som genom historien 
utsatts för mest fördomar, fientlighet och 

öppen förföljelse är den judiska befolkningen. 
Förintelsen av sex miljoner judar är det mest 
extrema uttrycket för detta, men antisemitiska 
föreställningar är också ett reellt samhällshot 
i dag, i Sverige. På grund av antisemitiska at-
tityder begränsas människors rätt att leva en 
tillvaro i trygghet och värdighet. Judar i Sverige 
hånas och trakasseras på öppen gata för att de 
bär judiska kännetecken. Svenska judar utsätts 
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Här är frågorna vi bad partiledarna besvara:
1. Hur ser ni på antisemitismen i Sverige? Hur ser problemet ut?
2. Hur kan antisemitismen förebyggas och motverkas? Vilka åtgärder krävs?
3. Räcker lagen om hets mot folkgrupp för att motverka antisemitisk och rasistisk 

hatpropaganda – eller behöver lagen eller tillämpningen av den skärpas?
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för antisemitiska angrepp av såväl islamister 
som högerextremister och vänsterextremis-
ter. Nazister har vid demonstrationer hängt ut 
judiska företrädare som ”förbrytare”. I Malmö 
och andra städer angrips judar av personer 
med bakgrund i Mellanöstern – en region där 
antisemitisk propaganda sprids i många länder, 
ofta med officiell sanktion. Antisemitismen har 
vissa drag som skiljer den från de flesta andra 
former av främlingsfientlighet, till exempel fö-
reställningen att judar är särskilt inflytelserika 
som grupp. Sådana idéer är utbredda också i 
vårt samhälle i dag. Även den israelisk-pales-
tinska konflikten används för att sprida eller 
befästa antisemitiska attityder.

  

2Det är viktigt att sprida kunskap om antise-
mitism och de särskilda föreställningar som 

göder antisemitismen. Det är också angeläget 
att det sker ett kontinuerligt arbete för att sprida 
kunskap om förföljelsen av judar genom histo-
rien och fram till våra dagar. Det arbetet måste 
bedrivas så att kunskapen når fram till alla delar 
av den svenska befolkningen. Vi får inte blunda 
för att antisemitiska föreställningar kan vara sär-
skilt utbredda i vissa invandrargrupper och att 
därför riktade insatser behöver göras. Debatten 
om rasism har ofta handlat om majoritetssam-
hällets förhållningssätt gentemot minoriteter, 
men även personer i minoritetsgrupper kan 
hysa rasistiska värderingar i relation till andra 
minoriteter. Arbetet mot antisemitism och för 
judisk säkerhet behöver läggas upp i kontinu-
erlig dialog med det judiska civilsamhället och 
dess företrädare.

  

3 Straffbestämmelsen om hets mot folkgrupp 
är viktig för att motverka antisemitisk och 

annan rasistisk hatpropaganda. Den används 
dock för sällan och vi har sett flera exempel 
på att det idag finns viss osäkerhet kring vad 
som utgör hets mot folkgrupp och därmed är 
straffbart. Det gäller bland annat när nazistiska 
symboler har använts i samband med demon-
strationer. Det hämmar Polisen i dess operativa 
arbete. Därför tycker vi att det behövs en över-
syn av straffbestämmelsen om hets mot folk-
grupp – bland annat för att göra en ordentlig 
översyn av tillämpningen och för att se till att 
lagen används.

EBBA BUSCH THOR, PARTILEDARE KRISTDEMOKRATERNA 

1 Vi ser med stor oro på problemet. Antisemi-
tismen är ständigt närvarande och ökande. 

Att svenska judar flyttar utomlands för att de 
är oroliga för sin säkerhet är en tragedi för 
Sverige. En ännu större tragedi är att vissa 
politiska företrädare ignorerat och tonat ned 
problemen, medan andra aktivt har underblåst 
det, inte minst genom att de i sin kritik av Israel 
lierat sig med antisemitiska krafter.

Den generella antirasistiska analysen har hel-
ler inte varit tillräckligt heltäckande. Vi har 
med rätta fokuserat på problem från nazister 
och andra högerextrema grupper som präglat 
Sverige genom våldsdåd, mord, hot, propa-
ganda med mera under decennier. Men den 
analysen har inte täckt in rasismen som finns 
mellan olika invandrargrupper eller mellan 
invandrargrupper och den judiska minori-
teten i Sverige. Det är ett uppvaknande som 
sakta spridit sig efter attackerna på synagogan 
i Göteborg och hoten mot judar i Malmö sent 
förra året. 

2 Forum för levande historia gör ett mycket 
viktigt arbete, ett arbete som vi vill utvidga 

genom att ge dem ett uppdrag att även upplysa 
om islamismens illdåd och folkmord. 

För nyanlända vill vi ha ett integrationspro-
gram som vi kallar Integration från dag ett 
som bland annat innehåller obligatorisk sam-
hällskunskap, för att sprida de värderingar 
som inte är valbara i Sverige, där antirasism, 
jämställdhet med mera ingår. Skolan behöver 
också ta problemen på allvar, inte minst på de 
mest segregerade platserna i Sverige. Där är det 
större risk att hatet gror.

Det finns också ett politiskt ansvar vad gäller 
de som av misstag eller överlagt lierar sig med 
antisemitiska krafter för att protestera mot 
israelisk politik. Ingen folkvald politiker bör 
demonstrera där det flaggas för Hamas, för att 
ta ett exempel. 

Det krävs också fler rena skyddsinsatser. Innan 
antisemitismen är borta är den ett hot. Skyd-
det för judiska församlingar behöver stärkas, 
liksom för moskéer. 

3Det är absolut möjligt att den lagen, eller 
andra, behöver skärpas. Svenska myndighe-

ter har ansett sig stå handfallna gällande Nord-
iska motståndsrörelsens demonstrationer och 
propagandaspridande, trots att dessa uppviglar 
till våldshandlingar. Men den typen av rörelser 
kan också stoppas på andra sätt. Kristdemo-
kraterna anser att Nordiska motståndsrörelsen 
är en terrororganisation, att dåden i Göteborg 
var terrorattacker och reagerade med förvå-
ning över att åklagaren inte prövade dem som 
sådana. Den lagstiftningen behöver komplet-
teras så att grupper som är organiserade, vålds-
bejakande nazister, jihadister, antisemiter och 
så vidare kan bekämpas hårdare. 

Samma sak gäller de demonstrationer som 
hyllar antisemitiska grupper från Mellanös-
tern. Uppvigling sker numer på språk som po-
liserna kanske inte förstår, eller med symboler 
inte alla känner till. Att ha ett flagga med ett 
hakkors är ett solklart fall av hets mot folk-
grupp, men det behövs göras en översyn av 
alla andra symboler och det vore av godo att i 
större utsträckning våga pröva i domstol om 
även dessa är hetsande. 
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Regeringsstödd utbildningssatsning om 
Förintelsen, antisemitism och rasism

”’ÅHHH, INTE NU IGEN, vi vet redan vad som hände, vi 
behöver inte prata om det en gång till!’ Så reage-
rade jag när min förra historielärare berättade 
att vi skulle prata om Förintelsen i skolan. Jag 
kände verkligen att det var onödigt eftersom jag 
ansåg att jag redan visste allt. Det jag insåg efter 
SKMA:s utbildning var att jag inte visste någon-
ting. Det jag lärt mig om vad de här männis-
korna, personerna, blev utsatta för – förtryck, 
förföljelser, våld, mord – har verkligen ändrat 
hela min syn på Förintelsen, men också på anti-
semitism och rasism i allmänhet. Kunskapen 
från utbildningen har öppnat mina ögon för 
hur samhället idag ser ut, hur fördomar och hat 
lever kvar och hur viktigt det faktiskt är att lära 
sig om historien. Idag reagerar jag, idag säger jag 
ifrån. Dels för att jag lärt mig om bakgrunden 

till olika rasistiska uttryck, men också för att jag 
insett vad det kan leda till ifall det ignoreras.” 

Citatet ovan är från Leyla i Malmö, en av de över 
400 elever från ett 80-tal högstadieskolor runtom 
i landet som 2014-2016 deltog i SKMA:s stora 
regeringsstödda utbildningssatsning. Syftet var 
att öka deltagarnas kunskaper om nazismens 
förbrytelser, innebörden och konsekvenserna 
av rasistiska och antidemokratiska idéer samt 
att fördjupa förståelsen för demokratin och dess 
grundläggande värderingar.

NYA UTBILDNINGAR MED START HÖSTEN 2018
I mitten av maj i år tillkännagav kultur- och de-
mokratiminister Alice Bah Kuhnke att SKMA 
beviljats ett regeringsbidrag för att genomföra 
ytterligare en stor utbildningssatsning om Förin-
telsen och om antisemitism och rasism historiskt 
och idag, med start under hösten 2018. 

Liksom i det tidigare projektet inleds varje ut-
bildning med ett förberedande seminarium om 
antisemitismens historia, nazistisk ideologi och 
Förintelsen. Därpå följer en studieresa till Polen, 
där grupperna bland annat besöker det före detta 
gettot i Krakow, den tidigare SD-skolan i Rabka 
samt Auschwitz-Birkenau. 

Ett par veckor efter studieresan avslutas varje 
utbildning med ett uppföljande seminarium 
där fokus ligger på nutida fördomar och rasism 
mot judar, romer, muslimer, afrosvenskar och 
andra grupper.

VEM KAN DELTA?
I det treåriga projektet kommer drygt 700 ungdo-
mar och 100 vuxna att utbildas. Satsningen riktar 
sig i första hand till elever i årskurs nio och lärare 
från olika högstadieskolor, men i viss mån kom-
mer även unga engagerade i idrottsklubbar samt 
deras ledare att kunna delta. 

Erbjudandet ges främst till elever och lärare på 
skolor som i vanliga fall inte genomför studieresor 
till Förintelsens platser. Det kommer dock inte 
vara möjligt att delta med hela klasser. Istället 
kommer det på varje utbildning att finns plats för 
fem-sex elever och en lärare från ett antal olika 
skolor i ett område.

Vill du veta mer om den kommande utbildnings-
satsningen? Då är du varmt välkommen att kon-
takta Lena Jersenius på SKMA:s kansli via info@
skma.se eller telefon 08-667 60 90!

SKMA

I samband med studieresan genomförs förberedande och uppföljande semi-
narier. Bilden visar ett förberedande seminarium i Norrköping 2015.

I utbildningen ingår en studieresa till Förintelsens platser i Polen. Här besöker 
elever från Helsingborg det f.d. koncentrations- och förintelselägret Auschwitz-
Birkenau. 

Regeringen har beviljat SKMA ett 
bidrag för att genomföra en ny stor 
utbildningssatsning med syftet att 
öka elevers och lärares kunskaper om 
nazismens brott och om antidemok-
ratiska, antisemitiska och rasistiska 
idéer idag. 
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Utbildningar om antisemitism 
och extremism

SKMA utbildar kontinuerligt elever, lärare och andra grupper om antisemitism, rasism, politisk extremism och 
Förintelsen. Mathan Shastin Ravid om möten med gymnasieelever i Ludvika och lärarstudenter i Stockholm.

”I Ludvika rekryterar nazisterna barn på skolgården”. Så löd en rubrik i 
DN 15 april, där man kunde läsa att Nordiska motståndsrörelsen (NMR) 
dykt upp vid Lorensberga högstadieskola med rökfacklor, tjutande sire-

ner och en banderoll med texten ”Svensk ungdom slå tillbaka!”.    
Bakgrunden var ett bråk mellan två elever, varav en med invandrar-

bakgrund. I ett YouTube-klipp från händelsen kan man se hur NMR med 
megafon hetsar mot ”rasfrämlingar” som ”inte hör hemma här i Norden”. 

I samma klipp syns Göran Törnqvist, rektorn som försöker få elever att 
lämna skolgården och gå in. Några vägrar, och i DN berättar Törnqvist att 
en del elever attraheras av nazisternas budskap. Ett budskap som ofta är 
grovt antisemitiskt. ”Sionisterna” är huvudfienden och Förintelsen deras 
påhitt, påstår man bland annat. Under NMR:s marsch i Ludvika på 1 maj 
proklamerades att samma ”sionister” styr Sveriges regering.

DEN 16 APRIL, dagen efter reportaget i DN, gästade jag och Lena Jersenius 
ABB Industrigymnasium i Ludvika för att hålla ett seminarium inför en 
studieresa till Förintelsens platser i Polen (se Kaija Holmgrens text på s. 
14). Cirka 35 elever deltog. En del av dem har själva gått på Lorensberga 
eller har syskon på skolan, och många var oroade över NMR:s närvaro 
på orten. 

Efter ett pass om antijudiska fördomar och myter genom historien och 
deras roll i nazistisk ideologi och propaganda före och under Förintelsen, 
ägnade vi stor tid åt nutida antisemitism. Vi diskuterade hur konspira-
tionsteorier om judisk makt fortfarande är ett ideologiskt fundament för 
högerextremister som NMR, men att dessa myter ibland också påträffas i 
samhällets mittfåra. 

För att effektivt kunna identifiera och bemöta dessa idéer krävs kunskap 
om de kodord med vilka antisemitisk propaganda ofta sprids idag. Det 

ovan nämnda ”sionisterna” är ett exempel. Hit räknas även begrepp som 
”globalister” och namn som Rothschild. Dagen avslutades med tips och 
råd kring hur man kan tänka källkritiskt i vardagen, till exempel när man 
möts av rasistiska budskap online eller – som i Ludvika – nazistiska slagord 
utanför en högstadieskola.

VECKAN EFTER SEMINARIET i Ludvika besökte jag ”Lärarrummet” på Stockholms 
universitet för att samtala med personer som i framtiden kan behöva han-
tera antisemitism och rasism på landets skolor. ”Lärarrummet” är en se-
rie lunchseminarier för lärarstudenter där man diskuterar skolrelaterade 
ämnen som inte ges plats i den ordinarie utbildningen. 

Under mitt pass betonade jag vikten av att vara väl inläst på samtida 
antisemitiska föreställningar, samt inte minst att känna till antisemitismens 
särdrag och speciella funktion. Antisemitismen skiljer sig från andra former 
av fördomar och rasism på grund av den centrala roll som föreställningar 
om judiskt inflytande och manipulationer spelar. Något som bland annat 
leder till att antisemitism ofta framförs som en påstådd ”maktkritik”, till 
exempel i konspirationsteorier som unga stöter på idag. 

Jag talade även om att man som lärare måste ha koll på var gränsen går 
mellan politisk kritik och fördomar, och aldrig ursäkta eller bagatellisera 
antisemitism som ”Israelkritik”. Slutligen underströks hur viktigt det är att 
arbetet mot antisemitism och rasism är långsiktigt och inte reduceras till 
enstaka temadagar. Intresset från åhörarna var stort, och många diskus-
sioner uppstod. Besöken på ABB:s industrigymnasium och Stockholms 
universitet är exempel på hur SKMA kontinuerligt träffar och utbildar såväl 
ungdomar som vuxna.

Mathan Shastin Ravid

SKMA:s Lena Jersenius och elever på 
ABB Industrigymnasium i Ludvika. 

Mathan Shastin Ravid föreläser för lärarstudenter vid 
Stockholms universitet. 
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”Jag kommer aldrig att glömma den här resan”

Maj 2018 har varit en speciell månad för 
oss som bor i Ludvika. Man skulle till 
och med kunna kalla den för ”de stora 

kontrasternas månad”. På en och samma dag 
besöktes staden av Hédi Fried, som spred sin 
oerhörda värme, samtidigt som en grupp med-
lemmar i Nordiska motståndsrörelsen och deras 
anhängare skanderade sitt hatbudskap endast en 
bit bort. 

Tidigt morgonen därpå, den 2:a maj, var det 
åter igen dags för 34 elever från åk 3 på ABB In-
dustrigymnasium att hoppa ombord på bussen 
och åka till Arlanda och Krakow för att besöka 
Förintelsens platser. Eleverna hade förberett sig 
inför resan genom att läsa, studera och diskutera 
Förintelsens olika faser tillsammans med vittnes-
mål från överlevande.  Resan arrangerades och 
leddes av Svenska kommittén mot antisemitism 
(SKMA) och väl på plats i Krakow guidades grup-
pen av Lena Jersenius och Carina Söderberg. 

Före resan hade vi även ett förberedande se-
minarium som leddes av Mathan Shastin Ravid. 
Under seminariet berördes många aspekter av 
judehat och främlingsfientlighet som kändes an-

geläget för ungdomarna och det uppstod många 
diskussioner, som fortsatte även under hela vår 
tid i Polen. 

”ABB Industrigymnasium utbildar för en bättre 
värld” har fått en ytterligare dimension för oss 
som verkar i ett samhälle där antidemokratiska 
krafter försöker tränga sig in i vår vardag. För 
eleverna blev resan en oförglömlig upplevelse. 
De berördes djupt över det de fick se och höra. 

Som deras lärare kändes det nästan overkligt 
att känna den tystnad som lade sig över gruppen 
när vi besökte de olika utställningarna i Ausch-
witz I och Birkenau. En elev sade: ”Jag kommer 
aldrig att glömma den här resan.” Det är precis 
detta som är huvudsyftet med vårt arbete, näm-
ligen att eleverna inte ska glömma och att de 
ska fortsätta berätta om det som aldrig mer får 
hända. Det är på det sättet de kan skapa en bättre 
värld för sig själva och andra. 

Efter resan fick eleverna en uppgift att skriva 
dikter om sina tankar och känslor. Jag vill dela 
med mig av en dikt som heter ”En tystnad som 
talar”:

Åkrar och baracker

av tystnad.
Stora fält av
grönska och träd.
Fågelkvitter 
från distans.

Ändå så tyst
- en tystnad som talar. 

En bok av namn
som ingen hör,
en livsvilja av miljoner
som upphör.
Ett rum med döden
som talar,
ett rum med endast
en tystnad
som hörs.
En miljon ansikten,
en miljon berättelser,
men här är det endast
en tystnad
som talar.

Tack SKMA för ert utomordentliga och viktiga 
arbete och tack ABB Industrigymnasium för att 
vi får möjlighet att ge våra elever denna gåva! 

Kaija Holmgren
ABB Industrigymnasium

Besök vid platsen för den förstörda synagogan  
i Rabka. 

I maj arrangerade SKMA en studieresa till Förintelsens platser i Polen för 
gymnasie elever från Ludvika. Eleverna berördes djupt av det de fick se och höra, 
skriver Kaija Holmgren, lärare på ABB Industrigymnasium. 
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Fotovägg i ”saunan” i Auschwitz-Birkenau.  
Bilderna visar judiskt liv före Förintelsen.

SKMA har sparat dina kontaktuppgifter
Den nya Dataskyddsförordningen (GDPR) trädde i kraft den 25 maj 2018. Mot bakgrund av detta vill vi infor-
mera dig om vilka personuppgifter vi har sparat. Vi har registrerat de uppgifter som du själv lämnat vid kontakt 
med oss. Det kan vara postadress, e-postadress och telefonnummer. Dessa uppgifter sparar vi för att kunna 
skicka nyhetsbrev, information och inbjudningar till olika arrangemang. Vi lämnar inte ut några uppgifter till 
utomstående. Om du har frågor om hur vi hanterar dina personuppgifter eller i fortsättningen inte vill ha 
Nyhetsbrevet, är du välkommen att kontakta oss via mail till adminstration@skma.se.

SKMA utbildar
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ELEV- OCH STUDIERESOR
VÅREN
Under våren har SKMA att genomfört elva stu-
dieresor till Förintelsens platser i Polen, med 
skolklasser och konfirmandgrupper från Fel-
lingsbro, Ludvika, Luleå, Mölndal, Skellefteå, 
Stockholm, Söderhamn och Örebro. Samman-
lagt har ca 300 ungdomar och vuxna deltagit. 

JUNI
10-12 juni arrangerade SKMA och Forum för 
levande historia en tredagars studieresa till 
Gdansk, Polen, för lärarnätverket Holocaust Edu-
cation Network (HEN). Studieresan inkluderade 
bl.a. besök på Museum of the Second World War 
och det f.d. koncentrationslägret Stutthof. Grup-
pen leddes av SKMA:s Lena Jersenius och Stefan 
Andersson från Forum för levande historia.

UTBILDNINGAR OCH SEMINARIER
JUNI
19 juni höll SKMA:s Lena Jersenius i ett förbe-
redande seminarium med ca 70 lärare och öv-

rig personal på Björkebyskolan i Järfälla. 16-19 
augusti reser gruppen till Krakow, Rabka och 
Auschwitz. Studieresan leds av Lena Jersenius 
och Ewa Andersson.

JUNI OCH AUGUSTI
17-20 juni och 13-15 augusti arrangerar SKMA 
ungdomsutbildningar i Stockholm om nutida 
antisemitism och rasism. Deltagarna är gym-
nasieelever från olika skolor runtom i landet 
som tidigare deltagit i SKMA:s stora reger-
ingsstödda utbildningssatsning 2014-2016. Ut-
bildningarna leds av SKMA:s Mathan Shastin 
Ravid. 

AUGUSTI
31 augusti föreläser SKMA:s Mathan Shastin 
Ravid om antisemitism för elever från gymna-
sieskolan Nova Academy i Simrishamn. 

SEPTEMBER OCH OKTOBER
7 och 26 september samt 2 oktober arrangerar 
SKMA i samarbete med Forum för levande 

historia seminarier i Stockholm, Göteborg och 
Malmö om antisemitism. Syftet är att fördjupa 
kunskapen om den samtida antisemitismen 
och förstärka arbetet med att förebygga och 
motverka fördomar, hat och våld mot judar. 
Seminarierna riktar sig till kommunpolitiker 
och tjänstemän med ansvar för utbildnings-, 
demokrati- och integrationsfrågor, poliser, per-
sonal inom socialtjänsten, Försäkringskassan, 
Arbetsförmedlingen, lärare och fritidsperso-
nal, men är öppna även för andra intresserade. 

SEPTEMBER
SKMA har beviljats EU-stöd för en vidareut-
veckling av det interaktiva utbildningsmate-
rialet ”Vad är en människa?”, som utgår ifrån 
överlevandes vittnesmål. Tillsammans med 
partners i Litauen, Polen, Rumänien, Ung-
ern och Österrike kommer vi att ta fram ett 
internationellt verktyg för undervisning om 
Förintelsen. Projektets femte internationella 
partnermöte äger rum 6-9 september i Li-
tauen.

Kalendarium

SVERKER OREDSSON är död. Beskedet kom oväntat. Sverker 
var i full gärning; han skrev tillsammans med Olle Schmidt på ett 
arbete om Europas moderna historia. Det som skulle bli Sverkers 
sista egna bok, Nils Edén: demokratins statsminister, utkom i fjol. 
Bokens tillkomst ska ses som ett bidrag till det 
nu pågående demokratijubileet (1918–1921) 
men valet av studieobjekt säger också något 
väsentligt om författaren.

Sverker var liksom Edén historiker, en mycket 
duktig och ytterst produktiv sådan, och redak-
tör för tidskriften Scandia 1992–2002. Även han 
var liberal, folkpartistiskt kommunalråd och 
kommunstyrelsens ordförande i Lund under 
andra halvan av 1970- och början av 1980-talet.

I likhet med Edén var Sverker vidare en 
kämpande demokrat. Han bekrigade natio-
nalistiska vanföreställningar och var en strid-
bar antinazist som i flera viktiga vetenskapliga 
arbeten – Lunds universitet under andra världs-
kriget – motsättningar, debatter och hjälpinsat-
ser (1996), Svensk rädsla – offentlig fruktan i Sve-
rige under 1900-talets första hälft (2001) och Svensk oro – offentlig 
fruktan i Sverige under 1900-talets senare hälft (2003) – liksom i re-
censioner och debattartiklar gick tillrätta med mindre tilltalande 
inslag i den svenska historien och historikers uraktlåtenhet att 
analysera dessa.

I likhet med Edén gav Sverker sina medarbetare vidsträckt frihet 

men tog gärna själv de tuffa debatterna, inte minst som ordförande 
för Svenska kommittén mot antisemitism, en post han beklädde 
2002–2005. Under hans ordförandeskap initierades en rad insatser 
för att öka kunskapen om antisemitismen. 

Precis som i sin historikergärning tog Sverker 
som ordförande för SKMA upp oviljan att göra 
upp med det förflutna, i synnerhet i Östeuropa, 
och med dagens antisemitism och rasism. I en 
ledare i SKMA:s Nyhetsbrev 2004 framhöll han: 
”Det är viktigt att Europa och européer mycket 
tydligt tar avstånd från antisemitism och övrig 
rasism i både nya och gamla EU-länder. Sverige 
får här inte huka sig, som det ibland finns ten-
denser att vårt lands företrädare gör. Viktigast är 
dock att bekämpa antisemitism och rasism i det 
egna landet. Det har tagit alltför lång tid innan 
man börjat inse att antisemitism är en levande 
och växande företeelse.”

Sverkers uttalande äger dessvärre fortfa-
rande aktualitet. Den kamp han lämnade ett 
mycket viktigt bidrag till går vidare men nu utan 

honom. Vi känner tacksamhet över att ha fått arbeta tillsammans 
med honom och lyser frid över hans minne; han var en hedersman.

Svante Weyler     Lars M. Andersson
Ordförande för SKMA    Styrelsemedlem i SKMA
En längre version av texten finns på skma.se/blogg.

Sverker Oredsson in memoriam
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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

Vi har nästan 100 års gemensam erfarenhet
och kunnande från arbetslivet samt ett mycket 
brett nätverk inom alla områden.

Vårt mål är att ge dig bästa möjliga profes-
sionella och insiktsfulla förhållningssätt i det 
du gör.

Ring oss så berättar vi hur detta skulle kunna 
förändra ditt arbetsliv.

Henrik Raber   Stefan Levy
070 6112701   070 6308787

Mentorerna stöder Svenska kommitténs (SKMA:s)
arbete mot antisemitism. 

- Vi uppskattar om du stöder SKMA med ett bidrag.

Mentorerna som
erbjuder enskilda
gratis mentorskap
och coaching!
• Är du i början eller mitt i yrkeslivet och
   känner att du ”fastnat” eller är osäker på   
   hur du skall gå vidare?

• Har du ett arbetsrelaterat dilemma som 
   medarbetare eller i ledarposition som du 
   vill få hjälp att lösa?

• Går det bra för dig på alla sätt men du vill 
   få perspektiv och input?

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
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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

WONNA I DEJONG 
FASTIGHETER 

Vi är ett familjeägt företag, som drivs av 
Wonna I de Jong Schaefer, hennes son 
Alexander Östling och hennes sonhustru 
N oriko Östling. 

Vi äger, förvaltar och förädlar ca 1450 
lägenheter och 1000 kommersiella lokaler. 

Långsiktigheten är nyckelordet i företagets 
förvaltning, därför fokuserar vi mycket på 
klimat- och energifrågor, materialval, 
säkerhet, hälsomiljö och social integration. 

Vi är långsiktiga hyresvärdar, vilket skapar 
trygghet för våra hyresgäster. 

Vi expanderar ständigt och är beredda att göra nya fastighetsaffårer. 
Välkommen att kontakta oss! 

www.wonnafast.se mail@wonnafast.se +46 722 511 200
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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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