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I SLUTET AV MAJ presenterade Brottsförebyg-
gande rådet (Brå) rapporten Antisemitiska 
hatbrott som på uppdrag av regeringen be-
lyser den antisemitiska hatbrottslighetens 
karaktär med fokus på gärningspersoner 
och bakomliggande ideologiska motiv. Syf-
tet är att bidra med kunskap för det fortsatta 
förebyggande arbetet. 

Rapporten bygger dels på intervjuer med 
personer som utsatts för antisemitism liksom 
med representanter för bl.a. judiska försam-
lingar, åklagarmyndigheten, polisen, skolan 
och andra  myndigheter, dels på en genom-
gång av samtliga 564 anmälningar med anti-
semitiskt motiv som ingår i hatbrottsstatis-
tiken för åren 2012–2016 samt 103 domar 
avseende brott med antisemitiska motiv 
mellan januari 2007 och maj 2018.

Rapporten slår fast att antisemitism kom-
mer till uttryck i en mängd olika samman-
hang och kan handla om alltifrån kränkande 
uttalanden till hot och våld. Brå skriver att 
materialet inte möjliggjort en redogörelse 
för hur stor andel av antisemitismen som 

kan härledas till en specifik grupp eller miljö, 
men det visar att antisemitism ”förekom-
mer i breda lager av befolkningen och skär 
genom olika religioner, sekulära grupper, 
politiska positioner och ideologier” liksom 
att den utgör ”en del av det ideologiska fun-

damentet i radikalnationalistiska och vålds-
bejakande jihadistiska miljöer.”

När det gäller hot och trakasserier är den 
radikalnationalistiska miljön tydligast urskilj-

bar i materialet samtidigt som säkerhetsan-
svariga vid judiska institutioner framhåller 
den jihadistiska miljön som det största hotet. 
Brå:s rapport visar dock att gärningsperso-
ner kan knytas till olika politiska miljöer, från 
höger till vänster. I framför allt större städer 
är det flera intervjupersoner som pekar på 
individer med bakgrund i Mellanöstern 
som gärningspersoner. Flera pekar också 
på sk ”etniska svenskar” utan identifierbar 
politisk anknytning som gärningspersoner. 
Unga män är särskilt framträdande bland 
gärningspersonerna. 

Personer som är öppna med sin judiska 
identitet eller innehar offentliga positioner 
löper större risk att bli utsatta. Kvinnor ut-
sätts på ett särskilt sätt för sexualiserade hot 
och ofredanden. 

Rapporten beskriver hur judar för att 
minska risken för att utsättas för hatbrott 
bl.a. döljer sin judiska identitet, undviker 
vissa platser, minskar eller avslutar sitt delta-
gande i det offentliga livet eller flyttar inom 
eller från Sverige. 

Statsminister Stefan Löfven har 
meddelat att regeringen kom-
mer att arrangera en konferens i 
Malmö 27-28 oktober 2020 med 
syftet att motverka antisemitism 

och föra minnet av Förintelsen vidare. 
Till konferensen ska experter och besluts-

fattare från hela världen inbjudas. Mötet ska 
ta sin utgångspunkt i Stockholmsdeklaratio-
nen, som antogs vid Stockholms internatio-
nella forum om Förintelsen år 2000, med-
delar regeringen. 

– Med denna konferens fortsätter vi vårt 
viktiga arbete att motverka antisemitism. Var 
än antisemitismen finns, och hur den än ut-
trycks, så ska den belysas och bekämpas. 
Jag är glad att Malmö stad vill ta sig an detta 
tillsammans med regeringen, sade statsmi-
nistern i ett uttalande.

I regeringsförklaringen den 21 januari sade 
Stefan Löfven att utbildningssatsningen för elever och lärare 
med inriktning på hågkomstresor till Förintelsens platser i Eu-

ropa ska fortsätta. Samtidigt meddelades att ett nytt museum 
för att bevara och föra vidare minnet av Förintelsen ska inrättas.
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Var 
uppmärksam
”Var uppmärksam 
när du stöter på 
uttrycket ‘det stora 
utbytet’... Det an-
spelar på en hemlig 
konspiration som 
tros ledas av judar 
och som syftar till 
att byta ut vita eu-
ropéer mot musli-
mer. Den utgör den 
centrala identitära 
myten. Var också 
uppmärksam när 
du hör prat om att 
'försvara Europa’ 
mot ‘en invasion’ 
och om behovet av 
‘återvandring’ (eller, 
i mer klara ordalag, 
etnisk rensning). 
Även detta är 
identitära idéer och 
de sprids snabbt. 
The Institute for 
Strategic Dialogue i 
London har kartlagt 
hänvisningar till 
'det stora utbytet' 
på nätet och hittat 
runt 1,5 miljoner 
endast på Twitter. 
... Fixeringen vid 
den judiske finans-
mannen George 
Soros, ett inslag i 
högerextrem propa-
ganda från Ungern 
till Alabama, är 
kopplad till denna 
typ av föreställ-
ningar.”

Anne 
Applebaum

Washington Post 
17/5 2019

Antisemitism och hågkomsten av 
Förintelsen tema för konferens 2020

Statsminister Stefan Löfven och SKMA:s ordförande Svante Weyler i samband med 
att Löfven talade vid ett möte arrangerat av SKMA i maj. 

ANTISEMITISKA HATBROTT KARTLAGDA
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Alla ser det, många talar om det. Hat och trakasserier mot 
judar har givits ökat utrymme i medier och politisk debatt 
under senare år. Bakgrunden är att antisemitismen blivit mer 
påtaglig i Sverige. 

Antijudiska konspirationsteorier flödar i sociala medier. 
Ett aggressivt hat sprids av högerextrema och radikala islamistiska grupper. 
Fördomar och ifrågasättanden av judars svenskhet ventileras av ledande 
sverigedemokrater. 

Demoniserande budskap vävs in i debatten om Israel-Palestinakonflikten 
och bland vissa vänstergrupper skanderas ”antisionistiska” kampfraser som 
ifrågasätter Israels rätt att existera. 

    I Malmö och på andra platser angrips judar av vad som ofta, om än inte 
alltid, är unga män med rötter i Mellanöstern, sannolikt påverkade av den 
antijudiska propaganda som är norm och vardag i stora delar av den regionen.  

Det ökade intresset för frågan hänger också sam-
man med utvecklingen i Europa och USA. I flera 
länder ser vi hur högernationalister appellerar till 
antisemitiska mytbildningar. Det brittiska Labour-
partiet är plågat av en serie skandaler med antisemi-
tiska förtecken. I bland annat Frankrike har islamis-
ter begått en rad blodiga terrordåd mot judar. Även i 
USA har det antisemitiska våldet ökat markant, men 
där kommer terrorn från högerextremister. 

DET ÄR BRA att medier, politiker och andra opini-
onsbildare tar frågan på allvar och ägnar den ut-
rymme. Utan tvekan är det många som i grunden 
avskyr företeelsen och hyser en genuin oro för det 
som sker. Men på vissa håll är engagemanget av 
mer tvivelaktig karaktär. 

För det finns också en mer nedslående sida av 
det växande intresset: den tilltagande politise-
ringen av debatten om antisemitism. Vad vi ser allt mer av, både till höger 
och vänster, är ett slags selektiva motreaktioner som endast lägger märke 
till och upprörs över antijudiska yttringar om de kan knytas till politiska 
motståndare eller på annat sätt tjänar den egna politiska agendan. 

Det ökade intresset för att förvandla antisemitismen till ett slagträ i po-
litiska strider är något som även SKMA märker av, i synnerhet i sociala 
medier. 

När vi uppmärksammar och kritiserar antisemitiska eller på annat sätt 
problematiska yttranden i högernationalistiska sammanhang – det kan 
handla om SD-politikers uttalanden, den ungerske premiärministerns 
hatkampanjer mot George Soros, Donald Trumps flirtande med antise-
mitiska konspirationsteorier eller något annat – så möts detta ofta av stor 
uppskattning från vänstern samtidigt som delar av högerflanken uttrycker 
missnöje och SD-sfären förbannar oss. 

SKMA, meddelar de, är ”vänstervridna” ”PK-idioter” som inte har fattat 

eller vågar ”säga som det är”, dvs att antisemitismen idag endast kommer 
från ”muslimerna” och från vänstern. Vi har heller inte fattat att SD, Orbán 
och Trump ”stöder Israel” och således omöjligen kan ge uttryck för anti-
semitism. (Varför högernationalister i Europa och USA inte skulle kunna 
stödja högernationalister i Israel och samtidigt underblåsa antisemitism 
i sina hemländer klargörs av begripliga skäl inte, då någon motsättning 
däremellan inte föreligger.) 

NÄR VI UPPMÄRKSAMMAR och kritiserar antisemitiska eller på annat sätt pro-
blematiska yttranden i vänstersammanhang, i manifestationer som riktar 
sig mot Israel, bland företrädare för islamiska organisationer eller individer 
med bakgrund i Mellanöstern – det kan handla om ramsor om att ”krossa 
sionismen”, slagord och plakat med antijudiska budskap, organisationer som 
bjuder in antisemitiska föreläsare eller något annat – så möts detta ofta av 

stor uppskattning på högerkanten. 
Även de som annars förbannar oss kan tillfäl-

ligt bli på bättre humör, men de brukar samtidigt 
meddela sin djupa besvikelse över att SKMA inte 
utmålat hela vänstern, alla som är kritiska till Is-
raels politik eller alla muslimer som ”antisemiter”.  

Delar av vänstern, i synnerhet den mest högpro-
filerat antirasistiska falangen, är däremot ofta tyst 
eller angriper oss med misstänkliggöranden och 
smädelser. SKMA, får vi veta, är en ”högervriden” 
grupp, en ”proisraelisk lobby” som använder an-
klagelser om antisemitism för att ”tysta kritiken 
mot Israel” eller så misstro mot ”muslimer”. 

ALLT OFTARE UPPMANAS SKMA från skilda politiska 
läger med egna politiska agendor att ideligen kom-
mentera saker och bekräfta att just det de tycker är 
antisemitiskt också är det. När vi sedan inte följer 

dessa ”instruktioner” så utlöser även det ”besvikelse”.  
Låt mig vara tydlig: SKMA tar tacksamt emot upplysningar om yttringar 

och incidenter, men vi agerar aldrig på någon annans uppdrag än vårt eget. 
Politiseringen av debatten är djupt skadlig för arbetet mot antisemitism. 

Den drivs av opinioner vars intresse för frågan styrs av politisk nytta, inte 
av en vilja att förstå problemet, än mindre av omsorg om den judiska mi-
noritetens trygghet och säkerhet. Den erbjuder inga lösningar utan bidrar 
endast med missförstånd, polarisering och misstro. 

För dem av oss – och vi är många – som ser antisemitismen som ett 
allvarligt men också mångdimensionellt, komplicerat samhällsproblem som 
måste motverkas på flera fronter samtidigt är det av yttersta vikt att stå 
emot varje försök att kidnappa frågan för politiska syften. 

Svante Weyler
Ordförande för Svenska kommittén mot antisemitism

Svante Weyler
Ordförande för Svenska kommittén mot antisemitism

ANTISEMITISM FÅR ALDRIG BLI  
ETT POLITISKT SLAGTRÄ

”Politiseringen 
av debatten 

är skadlig för 
arbetet mot 

antisemitism.”
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SKMA kritiserade före-
komsten av slagordet 
”krossa sionismen” i 
SSU Skånes förstamaj-
tåg i Malmö. I ett ut-

talande den 2/5 skrev SKMA: 
”Kritik av Israels politik är lika le-
gitim som kritik av andra staters 
politik, och det finns ett otal sätt 
att ge uttryck för en sådan kritik. 
Men när det talas om att 'krossa 
sionismen'handlar det inte sällan 
om något annat: ett förnekande av 
Israels existensrätt och en önskan 
om att staten ska upphävas eller 
just ‘krossas’. Om detta är vad de-
monstranterna i Malmö avsåg är 
det allvarligt. Det är en oaccep-
tabel och antijudisk hållning som 
inte hör hemma i demokratiska 

partier. Det är viktigt att SSU:s 
ledning nu tydligt klargör det-
ta.” Kritiken framfördes även av 
SKMA:s ordförande Svante Wey-
ler i en artikel i Sydsvenskan. 

På Twitter tog SSU:s ordföran-
de Philip Botström avstånd från 
slagordet: ”Det får inte 
råda något tvi-
vel om var SSU 
står i de här 
frågorna. Vi tar 
avstånd från 
all form av an-
t i s e m i t i s m ”. 
SSU-avdelnin-
garna i Skåne och Malmö kriti-
serades även av Katrin Stjernfeldt 
Jammeh (S), kommunstyrelsens 
ordförande i Malmö, och Joakim 

Sandell, ordförande för S i Malmö. 
”Ramsan hör inte på något sätt 
hemma i våra demonstrationer”, 
sade Sandell.

Statsminister Stefan Löfven 
kommenterade frågan i partile-
dardebatten i riksdagen den 8/5: 

”Den som vill 
vara en del av 

svensk arbetar-
rörelse står upp 
till 100 procent 
mot antisemi-
tismen.” 

SSU Skånes 
o r d f ö r a n d e Electra Ververidis 
försvarade inledningsvis bruket av 
slagordet, som hon menade en-
dast syftade till att kritisera Israels 
politik, men meddelade senare att 

ramsan inte kommer att användas 
igen. Samma besked kom från SSU 
Malmö. 

Hösten 2018 uppmärksamma-
de Kvällsposten förekomsten av 
antidemokratiska uppfattningar 
bland företrädare för SSU Skåne, 
inklusive hur ordet ”sionism” an-
vändes med tydligt antisemitisk 
innebörd. Tidningen kunde bl.a. 
visa hur  Mohammed Adeeb, då 
ordförande för SSU Malmö Cen-
trum, i sociala medier delat en 
konspirationsteori om att Egyp-
tens president al-Sisi är en ”sio-
nistisk agent” med ”judisk mor”. 
En annan SSU-medlem hade delat 
ett inlägg med påståenden om att 
”sionismens svansar förstört Irak, 
Syrien, Jemen och Libyen”. 

SSU Skåne kritiserat för slagordet 
”krossa sionismen”

DEN 11 MAJ ägde en demonstration rum i Upp-
sala mot Israels blockad och bombningar av 
Gaza. Talare var V-politikern Torbjörn Björ-
lund, ledamot i Uppsala kommunfullmäktige 
och tidigare riksdagsledamot, samt Jeannette 
Escanilla, ordförande i svenska Ship to Gaza. 
Bland banderoller och plakat syntes flera bilder 
av Israels premiärminister Benjamin Netanyahu, 
framställd som en vampyr med davids-
stjärna i pannan, ätandes palestinska barn. 
Bildspråket är en direkt parallell till grovt 
antisemitiska framställningar av ”judar” 
kända från historien.

SKMA kritiserade förekomsten av och 
talarnas acceptans för antisemitisk propa-
ganda. På sin Facebooksida medgav Björ-
lund att bilden kunde ”misstolkas”, men 
försvarade användandet av den med att 
den är ”symbolisk för israeliska regimen” 
och att det är ”frustrerande att det behövs 
starkare provokationer idag för att mör-
dandet av palestinska barn inte ska falla i 
glömska”. Med hänvisning till detta utta-
lande liksom till att Björlund betecknar 
sig själv som antirasist skrev SKMA: En 
antirasism som på detta sätt tolererar 
rasistiska framställningar för att de av en 
eller annan anledning ”behövs” är ingen 
antirasism och saknar trovärdighet. 

Tillfrågade av UNT 16/5 tog V:s 
gruppledare i Uppsala och distrikt-
sordförande avstånd från bilderna och 
beskrev dem som antisemitiska. Men 
Björlund avfärdade kritiken: ”Jag menar 

att anklagelser om antisemitism är dimridåer för 
att mörklägga rättfärdig kritik mot staten Israel 
för deras förtryck, ockupation och blockad mot 
palestinier”. Till SVT justerade han sitt budskap: 
”Jag är en antirasist och tar avstånd ifrån alla 
antisemitiska budskap. Men detta blev fel, och 
det får jag stå för nu.” 

Men Björlund tar inte avstånd från all antise-

mitism. Tvärtom. SKMA fick anledning att på 
nytt kritisera honom efter att han på Facebook 
den 27/5 delat ett inlägg som med utgångspun-
kt i påståenden som kommer från den brittiske 
högerextremisten och antisemiten Nick Griffin, 
fram till 2014 ledare för högerradikala British 
National Party (BNP), sprider myter om hur ”si-
onisterna” – i detta sammanhang ett kodord för 

judar –  ”köpt högerns tystnad om Israel” 
och erbjudit extremhögern pengar mot 
att den skulle ”fokusera på islams ondska 
och aldrig kritisera banksystemet”. 

Efter att delningen uppmärksammats i 
sociala medier tog Björlund bort postnin-
gen, men lämnade ingen förklaring till 
varför han delat det.

De nu aktuella händelserna var inte 
första gången Björlund suddade ut 
gränsen mellan kritik av Israels politik 
och angrepp på judar som grupp. I en 
riksdagsdebatt om Israel 2008 förklara-
de han att ”de som har drabbats av den 
största förbrytelse vi har haft i världen, 
Förintelsen, gör i princip samma sak”.

Försöken att likställa Israel med Nazi-
tyskland och dess politik med Förintelsen 
är ett återkommande motiv i samtida an-
tisemitiska diskurser. Björlunds uttalande 
går emellertid längre än så. Måltavlan för 
hans aggressioner och projektioner var 
inte Israel utan ”de som har drabbats av 
den största förbrytelse vi har haft i värl-
den, Förintelsen”, dvs judar som kategori.

V-politiker försvarade och spred antisemitism

Antisemitiskt plakat vid demonstrationen i Uppsala..
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Under den högerextrema Unite the 
Right-marschen i Charlottesville 
i USA i augusti 2017 hördes del-
tagare skandera ”Jews will not re-
place us!” (Judar kommer inte att 

ersätta/byta ut oss). För den oinsatte kan yttran-
det te sig märkligt för att inte säga obegripligt, 
men för de marscherande var innebörden själv-
klar. Satsen uttrycker den i en brokig flora av hö-
gerradikala och högerextrema miljöer – alltifrån 
s.k. identitärer till uttalade nazister – sedan länge 
mycket spridda föreställningen att internationell 
migration ingår i en judisk plan att orkestrera en 
”invasion” av ”muslimer” och ”icke-vita” till den 
”vita världen” med en avsevärt högre fertilitet än 
de vita ”värdfolken”. 

Denna ”plan” kan i sådana sammanhang gå 

under namn som ”Coudenhove-Kalergi-pla-
nen” eller ”Det Stora Utbytet”, och dess syfte 
skulle vara att genom ett ”befolkningsutbyte” 
åstadkomma ett ”folkmord på vita” och för 
alltid upplösa den ”vita kulturen” eller ”rasen”. 
Därmed skulle ”judarna” till slut nå sitt mål att 
ta över världsherraväldet. I denna antisemitiska 
föreställningsvärld saknar ”muslimer” och ”icke-
vita” djupare sett egen agens, och utgör endast 
redskap för de ”globalistiska” eller ”internationa-
listiska” judarna.

Farhågor för ”invasionen” uttrycks ibland 
också i högerpopulistiska, högerkristna och 
högernationalistiska miljöer, om än sällan med 
öppna hänvisningar till explicita antisemitiska 
konspirationsteorier. Ett färskt exempel är den 
propagandafilm om Sverige (”Sverige invaderat. 

Stoppa Eurabia!”) som den italienske inrikes-
ministern och ledaren för Lega-partiet Matteo 
Salvini spred via sitt Twitterkonto dagen innan 
EU-valet. 

Ändå är det i sådana sammanhang inte 
ovanligt att enskilda judar – en av de främsta 
måltavlorna är finansmannen och filantropen 
Georg Soros – pekas ut som särskilt ansvariga 
för den globala migrationen och andra 
illasinnade projekt, liksom att glosan ”globalister” 
(tillsammans med ”eliten”, ”etablissemanget” 
o.d.) laddas negativt som en beteckning för de 
mer eller mindre ljusskygga krafter som driver 
internationell politik, migration och ekonomi 
åt fel håll. I denna diskursiva gråzon blir det 
för den som så önskar möjligt att underförstå 
konspiracistiska budskap om ”judar” utan att 
tydligt uttala och därmed behöva ta ansvar för 
dem.

IDÉN ATT DE ”vita folken” är under starkt ”rasligt” 
hot från ”icke-vita” är på inget sätt ny, och det är 
uppenbart att våldspotentialen i föreställning-
arna om ett ”befolkningsutbyte” och ett ”folk-
mord på vita” är betydande. En lång rad mord 

”Jews will not replace us!”  
En antisemitisk konspirationsteori med rötter i den tyska nationalsocialismen

Föreställningen om att det pågår ett ”befolkningsutbyte” som hotar den ”vita 
världens” existens och att detta orkestreras av en judisk konspiration är central i  
högerextrema miljöer. Dessa idéer är dock inte nya utan utgör direkta paralleller 
och arvtagare till 1930- och 1940-talens nationalsocialistiska föreställningsvärld, 
skriver idéhistorikern Stéphane Bruchfeld. 

Högerextremister marscherar i Charlottesville, USA, 2017 och skanderar ”Jews will not replace us!”
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på enskilda, attentat och ter-
rordåd har ägt rum under flera 
decennier, som alla på ett eller 
annat sätt har motiverats med 
att de skett i ”självförsvar” mot 
detta påstådda hot. Från bara 
det senaste halvåret minns vi 
t.ex. attackerna mot två sy-
nagogor i USA (i Pittsburgh 
respektive San Diego) och två 
moskéer i Christchurch i Nya 
Zeeland, med 12 respektive 51 
dödsoffer som följd. 

Terroristen i Nya Zeeland, 
Brenton Tarrant, angav i sitt 
”manifest” (kallat just The 
Great Replacement) inte 
”judarna” som ett skyldigt 
kollektiv och meddelade att 
”judar i Israel” inte var hans 
fiende, dock med det signifi-
kativa förbehållet ”så länge de 
inte försöker undergräva eller 
skada mitt folk”. Däremot var 
Tarrant mycket tydlig med att 
”radikal, explosiv handling” 
var det ”enda önskvärda, och 
nödvändiga, svaret på ett för-

sök till folkmord”. 
Robert Bowers, som gick till angrepp mot sy-

nagogan i Pittsburgh, skrev strax före attentatet 
i ett internetforum att HIAS, den judiska hjälp-
organisationen för flyktingar och invandrare, 
”gillar att ta in inkräktande angripare 
som dödar vårt folk”. Bowers kunde inte 
fortsätta vara passiv och ”se mitt folk 
slaktas”. Och John Earnest förklarade 
bl.a. sin attack i San Diego med att det 
var ”olagligt och fegt att stå vid sidlinjen 
medan de europeiska folken folkmör-
das”. Han ”önskade inte vara tvungen 
att döda judar” men judarna hade ”inte 
givit oss något annat val”.

VÅLDSPOTENTIALEN STANNAR DOCK inte vid 
enstaka gärningsmän eller extrema 
grupperingar. Vi har sett detta förut i 
en ofantligt större skala. Samma slags 
föreställningar hade en helt central roll 
i den tyska nationalsocialismen, som 
hade förenat antisemitismens skilda 
historiska beståndsdelar, inte minst 
tron på ”judiska konspirationer”, med 
rastänkandet och farhågorna för den 
”vita rasens” undergång som hade fått 
allt större spridning under 1800-talet 
och början av 1900-talet. 

För nazisterna var den s.k. judefrågan 
i första hand en livsavgörande existen-
tiell och politisk fråga. Den mänskliga 
historiens verkliga drivkraft var ”ras-
kampen”, en ”naturlag” som hade under-
grävts av moderna idéer och företeelser 
som demokrati, liberalism, socialism, 

mänskliga rättigheter, psykoanalys, homosexu-
alitet och feminism, med mera. Dessa var alla 
på ett eller annat sätt uttryck för ”judisk onatur”, 
och hade som syfte att blockera raskampen och 
därmed naturens gång, samt att försvaga och be-
segra den högsta formen av mänskligt liv, den vite 
”Ariern”. Judarna, eller ”Juden” som det ofta hette 
eftersom judar sågs som en genom tiderna enhet-
lig, oföränderlig och fördärvbringande djävulsk 
kraft, tilldelades följaktligen i den nationalsocia-
listiska ”världsåskådningen” rollen som den eviga 
ärkefienden. Som det skulle visa sig var detta inte 
tomt prat utan blodigt allvar. 

I det hemliga PM som den tyske ”Führern” 
Adolf Hitler skrev i augusti 1936 (strax efter de 
olympiska spelens avslutande) och som sjösatte 
den s.k. fyraårsplanen vilken skulle ställa Tysk-
land på krigsfot ekonomiskt och militärt, var ett 
av de viktigaste för att inte säga det viktigaste 
motivet för nödvändigheten av ekonomisk och 
militär upprustning just det föregivna hotet att 
”judarna” hotade att ”ersätta” mänsklighetens 
”ledande skikt” (dvs. ”arierna”, främst tyskarna). 

I PM:et heter det att världen sedan den fran-
ska revolutionens början ”drivit allt snabbare 
mot en ny konflikt”, vars mest ”extrema lösning” 
enligt Hitler utgjordes av ”bolsjevismen”. Bol-
sjevismens ”innehåll och syfte” var inget annat 
än ”avlägsnandet av de samhällsskikt som lett 
mänskligheten fram till idag” och dessas ”ersät-
tande genom den internationellt utbredda ju-
denheten”. En seger för bolsjevismen över Tysk-
land skulle leda till en ”slutgiltig förintelse, ja 

utrotning av det tyska folket”, och Tyskland hade 
därför inför denna kommande katastrof ”plikten 
att säkra sin egen existens med alla medel och 
skydda sig mot den”. 

SJÄLVFÖRSVARSMOTIVET LIGGER I öppen dag, och dela-
des med all sannolikhet av ideologiskt övertygade 
antisemiter överallt. (Den svenske antisemiten Ei-
nar Åberg upprepade t.ex. ständigt att antisemi-
tism inte var ”rashat” utan ”folkens självförsvar”.) I 
maj 1943, då över 80 procent av de judiska offren 
för den ”slutliga lösningen av judefrågan” redan 
var döda, förklarade propagandaministern Joseph 
Goebbels i en ledarartikel i veckotidningen Das 
Reich, betitlad ”Kriget och judarna”, att Tyskland 
nu bringade på fall ”den farligaste fiende som nå-
gonsin hotat mänsklighetens liv, frihet och vär-
dighet”. När ”judarna” hade gjort upp en ”plan 
för en total förintelse av det tyska folket” hade de 
därmed skrivit under ”sin egen dödsdom”. Här 
kunde ”inte finnas någon nåd”, och Goebbels ut-
tryckte ”medlidande endast med de oräkneliga 
miljonerna bland vårt eget och de andra europe-
iska folken, som skulle vara försvarslöst utläm-
nade åt denna djävulska ras hat och förintelsevilja 
om vi var svaga och i slutändan misslyckades i 
denna kamp”.

Fem månader senare berörde SS-chefen Hein-
rich Himmler, administratören av den ”slutliga 
lösningen”, under ett tre timmar långt hemligt 
tal i Posen ”utrotningen av det judiska folket”. På 
liknande sätt förklarade han för de församlade 
högsta SS-officerarna att de hade haft den ”mo-

raliska rätten” och ”plikten gentemot 
vårt folk att döda detta folk som ville 
döda oss”. Sammanfattningsvis, sade 
Himmler, hade SS ”fullgjort denna yt-
terst svåra plikt av kärlek till vårt folk”, 
och han intygade att de hade ”inte tagit 
någon skada av det i vårt inre, i vår själ, 
i vår karaktär”.

DAGENS IDÉER OM ”befolkningsutbytet” 
utgör direkta paralleller och arvtagare 
till 1930- och 1940-talens nationalso-
cialistiska föreställningsvärld, både vad 
gäller rastänkandet och antisemitismen. 
Då var det bolsjevismens ”asiatiska hor-
der” (dvs. slaver och andra) som endast 
fungerade som ett verktyg för ”judarna” 
i kampen om världsherraväldet, idag är 
det ”muslimer” och blandade ”icke-
vita”. Om det är något historien lär oss 
så borde det vara att inte underskatta 
potentialen för våldsutveckling i sådana 
föreställningar. Detta behöver inses och 
tas på allvar.

Stéphane Bruchfeld
Idéhistoriker verksam vid Hugo 
Valentin-centrum vid Uppsala 

universitet, medförfattare till …om 
detta må ni berätta… (1998, 2009) och 

medlem i SKMA.
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 ”Bolsjevismen utan mask”. Nazitysk propaganda som framstäl-
ler bolsjevismen som ett judiskt hot. 
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”För majoritetsbefolkningen är överförandet

Extremhögern och den radikala islamismen är antisemitismens 
viktigaste bärare i dagens Tyskland. Antijudiska uppfattningar 
förkommer emellertid även inom vänstern och i den politiska 
mittfåran, och de återfinns inom delar av majoritetsbefolkningen 
såväl som i muslimska grupper. Men i medier framställs 
antisemitismen bland muslimer som det enda problemet. 
Det säger Juliane Wetzel, seniorforskare vid Centrum för 
antisemitismforskning vid Technische Universität Berlin och 
ledande expert på området. SKMA har intervjuat henne om den 
samtida antisemitismen i Tyskland.

Under senare år har frågan om 
antisemitism och huruvida den 
ökat debatterats mycket i Tysk-
land. Hur skulle du på ett över-
gripande plan vilja beskriva ut-

vecklingen i Tyskland vad gäller antisemitism?
Det tycks nästan ha blivit normalt att likställa ak-
tuella antisemitiska angrepp med dem som ägde 
rum 1933 - åtminstone är det så många medier 
och upprörda talespersoner framställer saken. 
Denna typ av påståenden hördes återkomman-
de 2018 i samband med 80-årsdagen av Novem-
berpogromen 1938. Ett liknande mönster kunde 
iakttas under den antisemitiska vågen 2002-2003. 
De sk Gazakrigen (2008/09, 2012, 2014), och den 
mediala uppmärksamhet de utlöste, erbjöd för 
många också ett tillfälle att åkalla 1933 som re-
ferens. 

Den som gör så saknar medvetenhet om om-
fattningen av våldet och den antijudiska förföljel-
sen under den nazistiska eran och argumenterar 
ahistoriskt. Även när det handlar om våldsamma 
angrepp på institutioner och personer kan dessa 
inte på något sätt jämföras med rasantisemitis-
men under det tidiga 1930-talet. Vi lever idag i en 
demokratisk stat med ett fungerande rättssystem, 
kritiska medier och ett civilsamhälle som aktivt 
- om än inte alltid tillräckligt - ingriper mot anti-
semitism, extremism och högerpopulism. 

De senaste årens händelser - särskilt i Berlin 
- har på nytt gjort antisemitismen till ett laddat 
tema i medier och offentlig debatt. För oss som 
sedan årtionden vetenskapligt befattat oss med 
fenomenet är det som sker ingenting nytt. Vi har 
gång på gång påpekat att alltifrån ressentiment 
och fördomar till hat mot judar än idag har stor 
aktualitet och att antisemitiska stereotyper när 
som helst kan få ny kraft och dyka upp i nya sam-
manhang. Den mediala uppmärksamhet denna 
typ av händelser tilldrar sig utgår från uppfatt-
ningen att antisemitismen ökar, vilket sett över 
tid inte stämmer. 

Antisemitiska hatbrott inklusive våldsbrott 
ligger emellertid på en högre nivå än på 1990-ta-
let, men rör sig ungefär som under 2006, då de 
i samband med Libanonkriget ökade till 1 800, 
och ligger i snitt på en på en nivå mellan 1 300 
och 1 500 hatbrott per år. Det bör noteras att 

det handlar om en vågrörelse som reagerar på 
trigger-händelser och som alltid registrerar en 
ökning när Mellanösternkonflikten förvärras.

Vilka är de huvudsakliga formerna av antise-
mitism som förekommer i Tyskland idag? 
Det högerextrema lägret liksom den radikala is-
lamismen är antisemitismens viktigaste bärare 
och den utgör i dessa grupper en grundläggande 
ideologisk beståndsdel. Det vänstra och vän-
sterextrema spektrumet är heller inte fritt från 
antisemitiskt konnoterade föreställningar, men 
antisemitismen utgör inte en grundläggande 
komponent i vänsterns tankevärld. Emellertid 
kan diskurser om Mellanösternkonflikten och 
som använder sig av antisionistiska imperialism-
anklagelser eller som diskuterar finans- och rän-
tepolitik i enlighet med tankemönster som finns 
inom vänstern föra med sig innehåll som är eller 
kan förstås som antisemitiskt.

Klassiska rasideologiska former av antisemi-
tism återfinns idag i huvudsak i vissa mindre 
högerextrema grupper. I regel undviker dessa 
grupper analogier till den nazistiska rasantisemi-
tismen då de förstått att de därmed skulle förlora 
alla möjligheter att få stöd inom majoritetssam-
hället. I den högerextrema sfären dominerar, i lik-
het med i majoritetssamhället, vid sidan av den 
sekundära antisemitismen, som när sig på skuld- 
och skamkänslor och förträngning av ansvaret för 
folkmordet på Europas judar (och utmålar judar 
som skyldiga till att använda minnet av Förin-
telsen för att skaffa sig fördelar), antisionismen i 
meningen Israel-relaterad antisemitism. 

Den antisemitism som framträder ”på grund 
av Auschwitz” är nära förbunden med Förintel-
sen och minnet av denna, och uttrycks som pro-
jicering av skuld på ”judarna” som påstås ständigt 
vilja påminna tyskarna om nazismens brott och 
därmed förhindra ett ”normalt” tillstånd. Denna 
form av antisemitism förs i den samtida debatten 
ofta över på Israel och har blivit aktuell i många 
europeiska länder, till exempel när judars offer-
status tillbakavisas och, i förlängningen av detta, 
Israels existensrätt ifrågasätts. 

Även i vänstersammanhang kan readymades 
hämtade från den sekundära antisemitismen 
observeras, som när begrepp som för tankarna 

till nazistisk terminologi används för att svart-
måla Israel. Mätningar visar att sådana uttryck 
får medhåll i bredare opinioner, om än med av-
tagande tendens.    

Anklagelsen att all form av kritik av Israel skulle 
bestraffas eller till och med vara förbjuden håller 
sig seglivat kvar och kommer ofta till uttryck i 
påståenden av slaget ”Så fort man kritiserar Israel 
smutskastas man omedelbart som antisemit”. Ju-
diska centralrådet och många andra påpekar stän-
digt att kritik av Israel inte i sig är antisemitisk. 
Däremot blir den antisemitisk när den använder 
sig av antisemitiska stereotyper, nyttjar likställan-
den med nationalsocialismen, vilka återspeglar 
den för antisemitismen så typiska inverteringen 
av gärningsmän och offer, och ifrågasätter Israels 
existensrätt. Det starka känsloläget som ofta präg-
lar den framförda kritiken mot Israel är iögonen-
fallande, likaså den uppenbart utbredda böjelsen 
att hårt och ofta kritisera just Israel, något som 
inte minst avspeglas i självklarheten i begreppet 
”Israelkritik”, en kombination som överhuvud taget 
existerar endast i relation till Israel. 

Vad säger attitydmätningar om utbredningen 
av antisemitiska uppfattningar i den tyska be-
folkningen över tid? 
Attitydmätningar visar att antisemitismen i dess 
klassiska former går tillbaka, att sekundär antise-
mitism har stöd hos 25 % och att Israel-relaterad 
antisemitism ligger stilla på 40 %.

(För sambandet mellan antisemitiska attityder 
och partisympatier, se diagrammet.)

Tysk polis meddelade att antalet antisemitiska 
hatbrott ökade förra året. Enligt polisens data 
begås brotten i huvudsak av högerextremister. 
EU:s FRA-studie av judars uppfattningar om 
antisemitism ger en delvis annan bild. Hur ser 
du på detta?
De antisemitiska brotten steg igen i Tyskland 
2018. I jämförelse med 2017 ökade antalet hat-
brott med nästan 20 % till 1 800 fall. Runt 90 % av 
dessa brott begicks av högerextremister. 

Den judiska befolkningens uppfattning av lä-
get (som framgår av FRA-studien) är påverkad av 
det mediala fokuset på temat ”antisemitism bland 
muslimer”. I offentligheten, och därmed även 
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bland den judiska befolkningen, är det bara dessa 
gärningspersoner som tas på allvar, trots att 90 % 
av dem idag liksom tidigare kommer ur den hö-
gerextrema miljön. För majoritetsbefolkningen är 
överförandet av antisemitismen på ”muslimerna” 
en välkommen skuldavvisande strategi, ett sätt 
att slippa diskutera den egna antisemitismen och 
göra en grupp som hur som helst möts av stor 
motvilja ansvarig för antisemitiska angrepp.  

Vilken roll spelar antisemitismen inom ex -
tremhögern och i högerpopulistiska grupper i 
dagens Tyskland? 
I samband med finanskrisen förstärktes inom 
extremhögern, och i synnerhet i deras budskap 
på Internet, på nytt påståendena om en föregi-
ven judiskt dominerad finansvärld. Kodord som 
”östkusten”, som gärna används, pekar på den 
egentliga, antisemitiska konnota-
tionen: ”judarnas” påstådda makt 
över Wall Street. Nära kopplat till 
detta är också mytiska föreställ-
ningar om en sionistisk lobby. 

I centrum står konspirations-
teorier som genomgående upp-
visar tydliga kopplingar till ”Sions 
vises protokoll”, den klassiska 
antisemitiska förfalskningen från 
tidigt 1900-tal. Kordordet ”US-
rael” refererar till exempel till en 
påstådd sionistisk lobby och dess 
föregivna dominans över USA:s 
regering och därmed även över 
andra regeringar runt om i värl-
den, inklusive i Tyskland. 

Extremhögerns utåtriktade 
budskap och agitation domineras visserligen av 
xenofobi i allmänhet och antimuslimsk rasism i 
synnerhet, men antisemitismen är i likhet med 
tidigare ett centralt bindemedel inom dessa rö-
relser och en avgörande ideologisk komponent. 
Högerextrema partier, nynazistiska grupper, 
”Kameradschaften”, ”Freie Kräfte” och den ”Nya 
högerns” rörelser, som ofta följer olika strategier, 
är eniga i sitt hat mot judar liksom mot Israel.

I det högerpopulistiska lägret finns emellertid 
även en slags föregivet filosemitisk hållning, som 
eftersträvar solidaritet med högerradikala isra-
eliska politiker endast i avsikt att angripa mus-
limer. För AfD [Alternative für Deutschland] 
och högerpopulistiska krafter utgör muslimer 
den primära fienden, men strategierna för att 
förtränga den nationalsocialistiska historien är 
tydliga hos flera AfD-politiker. De talar om den 
nazistiska eran som en ”fågelskit” i den tyska his-
torien, kallar minnesmonumentet för Europas 
mördade judar i Berlin en ”skamfläck” och vill se 
en 180-gradig omsvängning i förhållningssättet 
till Förintelsen som tema. I partiet och dess om-
givning återfinns även personer som företräder 
tydligt antisemitiska ståndpunkter. 

Vilken roll spelar antisemitismen i islamis-
tiska rörelser och miljöer?
För islamistiska och än mer för radikala islamis-
tiska grupper är antisemitismen, på samma sätt 
som för den extrema högern, en grundläggande 
ideologisk beståndsdel. Antisemitismen utgör 
i denna miljö en världsåskådning. Agitationen 
riktar sig i regel inte bara mot Israel och dess 
politiker utan sätter likhetstecken mellan Israel 
och judar i allmänhet. Den Israel-relaterade 
antisemitismen blir på så sätt en direkt jude-
fientlighet.  

I Tyskland är många av de radikala islamistiska 
grupperna och organisationerna förbjudna - som 
t.ex. Hizb-ut-tahrir - eller så övervakas de av för-
fattningsskyddet. Den årliga demonstrationen i 
Berlin på Al-Quds-dagen kritiseras högljutt av 
många motdemonstranter. Al-Quds-demon-

stranternas hållning, som låter påskina att de 
endast riktar sig mot ”sionismen” och inte mot 
judar i allmänhet, möts av tydliga motargument i 
medier och från många organisationer (inklusive 
muslimska sådana). 

Under senare år har frågan om antisemitism 
i befolkningsgrupper med invandrar- eller 
muslimsk bakgrund liksom bland nyanlända 
flyktingar debatterats mycket i Tyskland. Vil-
ken kunskap finns om utbredningen av anti-
semitism i dessa grupper?
Det finns än så länge inga tillförlitliga empiriska 
data om utbredningen av antisemitiska inställ-
ningar bland muslimer. När det gäller utbred-
ningen av antisemitism bland flyktingar finns 
hittills två mindre pilotstudier som baserar sig 
på kvalitativa intervjuer med totalt runt 100 
flyktingar. Antisemitiska yttranden förekom 
fragmentariskt bland intervjuobjekten från Sy-
rien, Irak och Afghanistan och kännetecknades 
ofta av motsägelser. Det är slående att antisemi-
tiska och anti-israeliska uppfattningar förekom i 
mindre grad bland de afghanska svarspersonerna 
än bland de syriska och irakiska. 

I en studie bland asylsökande i Bayern uppger 
forskarna att antisemitiska inställningar gav sig 
till känna i kvalitativa intervjuer. Över hälften av 
de asylsökande med muslimsk trostillhörighet 
uppvisade tydliga tendenser till antisemitiska 
attityder, medan det bland personer från Er-
itrea saknades en uttalad uppfattning om judar. 
I motsats till de studier som genomförts bland 
flyktingar i Berlin, som visade att antisemitiska 
inställningar hade större samband med ur-
sprungsland än med religiös tillhörighet, pekade 
undersökningen i Bayern på religionstillhörighet 
som den avgörande faktorn bakom antisemitiska 
uppfattningar.    

De mycket olika resultaten och den lilla mängd 
data de baseras på visar att vår kunskap om anti-
semitism bland muslimer och i än högre grad 
bland flyktingar formats av enskilda händelser 

och att tillförlitliga underlag som 
tillåter säkra slutsatser saknas.

Du har riktat kritik mot hur den 
samtida antisemitismen beskrivs 
och debatteras i tyska medier, 
inte minst vad gäller frågan om 
antisemitism bland muslimer. 
Vilka problem ser du?
Som jag påpekat riktas mediernas 
uppmärksamhet nästan uteslu-
tande på muslimer. Högerextrema 
miljöer står sällan i fokus, det gäller 
även hetsen i sociala medier som 
till stor del kan lokaliseras till sam-
hällets sk mittfåra. När det gäller 
utbildning mot antisemitism, inte 
minst i s k ”välkomstklasser” för 

flyktingbarn eller i integrationskurser, måste 
denna ensidiga beskrivning av problemet över-
vinnas. Tyvärr har den även påverkat lärare och 
pedagoger på grund av att de ständigt får höra 
och läsa i medierna att muslimer är vårt största 
problem vad antisemitism anbelangar.   

Det betyder naturligtvis inte att problemet 
med antisemitism bland muslimer inte ska tas 
på allvar. Lämpliga pedagogiska verktyg för att 
motverka den måste utvecklas. Organisationer 
som Kreuzberger Initiative gegen Antisemitis-
mus är ett lysande exempel, initierat av musli-
mer, på hur ett långsiktigt arbete mot antise-
mitism bland ungdomar och unga vuxna kan 
bedrivas. 

Juliane Wetzel är seniorforskare vid Centrum för 
antisemitismforskning vid Technische Universität 

Berlin, medlem av den tyska förbundsdagens 
expertkommission om antisemitism, och författare 

till en rad verk om bl.a. antisemitism och 
Nazitysklands förföljelse av judar. Översättning: 

Henrik Bachner och Stéphane Bruchfeld.
Intervjun är kortad, en längre version publiceras 

på SKMA:s blogg skma.se.
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Att Förintelsen har en framträdande 
plats i den officiella svenska histo-
riekulturen torde knappast ha und-
gått någon. Undervisning om För-
intelsen är ett av få obligatoriska 

inslag i historieämnet i den svenska grundskolan 
sedan snart två decennier och Förintelsens min-
nesdag den 27 januari högtidlighålls varje år i hela 
landet med en rad olika offentliga ceremonier. 
Det utkommer dessutom hela tiden nya böcker, 
spelfilmer och dokumentärer om Förintelsens 
historia och 2017 besökte drygt 44 000 svenskar 
Auschwitz (Flennegård 2018). 

Likväl har det saknats undersökningar om hur 
vuxna människor i Sverige ser på Förintelsen och 
vilken betydelse man tillskriver denna historiska 
händelse för samtiden. Av denna anledning har 
Forum för levande historia nu tagit fram rappor-
ten Uppfattningar om Förintelsen som försöker 
att teckna en rudimentär bild av denna förståelse.

Syftet med rapporten är att beskriva hur per-
soner bosatta i Sverige förstår och tänker kring 
Förintelsen. Analysen baseras på data från två en-
kätundersökningar som Novus har genomfört på 
uppdrag av Forum för levande historia under pe-
rioden 12–19 juni 2018. Den ena undersökningen 
genomfördes genom webbintervjuer med 1 027 
personer i åldrarna 18–79 år i Novus slumpmäs-
sigt rekryterade och representativa Sverigepanel. 
Den andra undersökningen genomfördes genom 
webbintervjuer med 207 ungdomar i åldrarna 
14–18 år. 

EN DIMENSION AV intresse för undersökningen är 
hur ”Förintelsen” förstås och avgränsas. I de 
flesta länder används, oavsett nationella språk, 
”Holocaust” eller ”Shoah” som samlingsbegrepp 
för Nazitysklands folkmord på Europas judar. 
”Förintelsen” är däremot en svensk term, men de 
flesta utgår nog ifrån att Förintelsen och Holo-

caust täcker samma semantiska fält och det har 
väl i allmänhet också varit fallet. Ombedda att 
kortfattat beskriva vad Förintelsen var tenderar 
de allra flesta svarspersoner att koppla begreppet 
till förföljelse och mord på judar. Många förknip-
par det även med nazismen och med det andra 
världskriget, men det som står i beskrivningarnas 
centrum är händelsen och offren. 

På den direkta frågan om vilka offren var sva-
rar i princip alla respondenter judar. Däremot 
finns det en skiljelinje mellan de som enbart 
nämner judar som Förintelsens offer och de som 
därtill uppger ytterligare en eller flera grupper. 
Den sistnämnda gruppen av respondenter är i 
den äldre svarspanelen något större (54 procent) 
än den förra (40 procent). Bland respondenterna 
i åldrarna 18–79 år är det vanligast att romer (32 
procent), homosexuella (27 procent) och funk-
tionsnedsatta (22 procent) omnämns som offer 
för Förintelsen, vid sidan av den judiska gruppen. 

Detta resultat speglar ganska väl den bild som 
ges i liknande internationella studier. I en kana-
densisk undersökning av vuxna personer från 
2018 (n = 1 100) angav 96 procent av svarsper-
sonerna judar som offer för Förintelsen (Holo-
caust), 40 procent svarade även funktionsned-
satta, 40 procent homosexuella och 35 procent 
romer (Schoen Consulting 2018a). I en motsva-
rande amerikansk undersökning (n = 1 350; 18 
år och äldre) nämnde 94 procent av responden-
terna judar som offer, 33 procent homosexuella, 
32 procent funktionsnedsatta och 22 procent 
romer (Schoen Consulting 2018b). 

I den yngre panelen med personer i åldrarna 
14–18 år är bilden relativt likartad. 44 procent 
anger enbart judar som offer för Förintelsen, 
medan 50 procent nämner judar och en eller 
flera andra grupper som offer för Förintelsen. 
Även i avseende på vilka övriga grupper som 
omnämns är den övergripande bilden likartad 

med den äldre panelen. Romer (26 procent), 
homosexuella (28 procent) och personer med 
funktionsnedsättning (28 procent) är de tre mest 
omnämnda grupperna, även om ordningsföljden 
är något omkastad.

PÅ FRÅGAN OM vilka som var ansvariga för Förintel-
sen svarar den absoluta merparten av responden-
terna i båda panelerna nazisterna och nazismen, 
ibland i kombination med Tyskland/tyskar, ibland 
tillsammans med Hitler. En mindre grupp näm-
ner enbart Hitler och en ungefär lika stor grupp 
nämner istället enbart Tyskland eller tyskarna. 

Det är intressant att konstatera att väldigt få 
breddar ansvarsfrågan till att inkludera andra 
aktörer såsom Nazitysklands allierade eller kol-
laboratörer i de av Tyskland ockuperade län-
derna. Det är intressant att notera att kvinnliga 
svarspersoner tenderar att i sina svar i betydligt 
större utsträckning än de manliga nämna Hitler 
som ansvarig, antingen ensam eller tillsammans 
med andra aktörer. Det är svårt att finna en för-
klaring till denna tendens som dock är statistiskt 
signifikant också under prövning för andra bak-
grundsvariabler.

Ett annat intresseområde rör de åtminstone i 
officiella sammanhang vanliga utsagorna om vik-
ten av att dra lärdom av Förintelsen. En absolut 
majoritet av respondenterna, 95 procent av de i 
åldrarna 18–79 år och 92 procent av de i åldrarna 
14–18 år, svarar att kunskap om Förintelsen är 
viktigt för att kunna hindra att någonting lik-
nande inträffar igen. I den äldre panelen svarade 
även 94 procent av svarspersonerna det är vik-
tigt med kunskaper om Förintelsen för att förstå 
vad rasism och fördomar kan leda till, medan 91 
procent i den yngre panelen gjorde detsamma. 

Även dessa är i internationell jämförelse höga 
andelar. I den ovannämnda kanadensiska under-
sökningen instämde 85 procent av de tillfrågade 

Förintelsens plats i 
svensk historiekultur 

En ny studie från Forum för levande historia belyser hur svenskar ser på 
Förintelsen och vilken betydelse denna historiska händelse tillskrivs för 
samtiden. Resultaten pekar på att Förintelsens historia utgör en central 
komponent i dagens dominerande svenska historiekultur.
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i påståendet att det var viktigt att fortsätta un-
dervisa om Förintelsen för att förhindra att något 
liknande inträffar igen och i USA svarade 80 pro-
cent av respondenterna på samma sätt (Schoen 
Consulting 2018a, Schoen Consulting 2018b). I 
en undersökning av vuxna personer som genom-
fördes Storbritannien 2018 (n = 2 006) instämde 
84 procent i påståendet att vi alla kan dra lär-
domar som är relevanta för nutiden av vad som 
hände under Förintelsen (Opinion Matters 2019).

EN MINDRE VANLIG frågeställning i liknande under-
sökningar rör personers personliga intresse för 
och meningsskapande kring Förintelsens historia. 
Här visar resultaten att Förintelsen tillskrivs en 
personlig betydelse för de allra flesta av de till-
frågade. Mer än 90 procent av respondenterna 
i den äldre panelen och runt 90 procent av de i 
den yngre tar avstånd från olika påståenden med 
innebörden att Förintelsen skulle vara betydelse-
lös eller ointressant för dem. 

Det absoluta flertalet (83 procent i den äldre 
panelen och 84 procent i den yngre) tar också 
avstånd från påståendet att det skulle talas för 
mycket om nazismen och utrotningen av judar. 
Även här kan vi jämföra med de internationella 
undersökningarna från 2018 där 62 procent av 
de kanadensiska respondenterna och 53 procent 
av de amerikanska tog avstånd från ett liknande 
påstående (Schoen Consulting 2018a, Schoen 
Consulting 2018b).

Undersökningen visar också att 98 procent av 
svarspersonerna i såväl den yngre som den äldre 
panelen säger sig vara säkra på att Förintelsen har 
ägt rum och endast 0,7–1 procent svarar att de 
inte alls är säkra. Även detta är ett i internationell 
jämförelse gott resultat. 

I Kanada svarade 93 procent av svarsperso-
nerna att de trodde att Förintelsen hade ägt rum 
och i USA gjorde 96 procent detsamma (Schoen 

Consulting 2018a, Schoen Consulting 2018b). I 
den brittiska undersökningen från 2018 tog 84 
procent avstånd från påståendet att Förintelsen 
aldrig har ägt rum (Opinion Matters 2018). 

I Sverige är denna fråga dessutom särskilt 
intressant eftersom den även förekom i under-
sökningen av svenska skolelevers attityder som 
publicerades av CEIFO 1997, något som blev 
startskottet till informationsinsatsen Levande 
historia.  I föreliggande undersökning kan det 
konstateras att den generation som CEIFO un-
dersökte idag inte utmärker sig som avvikande 
ifrån den vuxna befolkningen i övrigt. 1997 svara-
de 11,6 procent ”vet ej” på frågan om de var säkra 
på att Förintelsen hade ägt rum; 2018 gav endast 
0,9 procent av deras generationskamrater samma 
svar. 1997 svarade 4,8 procent av respondenterna 
att de inte alls var säkra på att Förintelsen hade 
ägt rum; 2018 var det endast 0,9 procent av de i 
samma ålderskohort som svarade på detta sätt. 

SLUTLIGEN BEHANDLAR RAPPORTEN frågan om varifrån 
svarspersonerna anser att de hade fått sina kun-
skaper om Förintelsen ifrån. Den största andelen 
av svarspersoner i åldrarna 18–79 år uppger film 
och tv (79 procent) samt skolans undervisning 
(77 procent) som källor till kunskap om Förin-
telsen. Mer än hälften (63 procent) svarar att 
de har fått kunskaper från böcker och knappt 
hälften (49 procent) att de har lärt sig om För-
intelsen genom att lyssna på berättelser från 
överlevande. Mer än en tredjedel (38 procent) 
har även lyft fram internet, samt föräldrar och 
släktingar (35 procent) som kunskapskällor. Un-
gefär en av fem (21 procent) svarar dessutom att 
de har fått kunskaper om Förintelsen i samband 
med besök till före detta koncentrations- eller 
förintelseläger. 

I den yngre panelen är betydelsen av skolans 
undervisning ännu mer framträdande. 86 pro-

cent av samtliga respondenter i åldrarna 14–18 
år anger skolan som kunskapskälla. För denna 
grupp är även internet av stor betydelse. 62 pro-
cent har lyft fram internet som en källa till kun-
skap om Förintelsen. En annan skillnad gentemot 
den äldre panelen rör betydelsen av samtal med 
föräldrar och äldre släktingar. 52 procent av alla 
respondenterna i den yngre panelen svarar att 
de har fått kunskap om Förintelsen via sådana 
samtal. 

Sammanfattningsvis antyder rapportens resul-
tat att ”Förintelsen”, oavsett vad vi väljer att lägga i 
detta ord, har en meningsfylld plats i det svenska 
historiekulturella landskapet också utanför offici-
ella sammanhang.  Svaren säger självfallet ingen-
ting om hur svarspersonerna förstår Förintelsen 
eller hur korrekta, omfattande eller detaljerade 
deras kunskaper om Förintelsen är. Det är fullt 
möjligt att vi främst ser spåren av en konventio-
nell uppfattning i samhället som slentrianmässigt 
reproduceras i svaren, men detta skulle knappast 
motsäga påståendet att Förintelsens historia ut-
gör en central komponent i dagens dominerande 
svenska historiekultur.

Rapporten finns på: www.levandehistoria.se

Oscar Österberg 
FD i historia, forskningssamordnare vid Forum 
för levande historia och författare till rapporten 

”Uppfattningar om Förintelsen”.
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Vilka former av antisemitism är vanligast i 
dagens Ryssland?
Förmodligen olika myter om ”judars makt”. 
Men på grund av en intressant aspekt av vårt 
samhälle är de ofta kopplade till föreställningen 
om ”judar och pengar”. Vår stat är korrupt, alla 
vet och ogillar det. Samtidigt anser många att 
korruption är politikens ”natur” och tror att alla 
som är rika nog att kunna korrumpera politiken 
också gör det. Och eftersom en vanlig föreställ-
ning är att ”judar är rika” så är även myter om 
deras påstådda ”inflytande”, ”makt” och ”kom-
plotter” vanliga. 

Studier visar att antisemitiska fördomar är 
vanliga inom befolkningen. Men antisemitism 
är mycket mindre ”populärt” än vissa andra for-
mer av fördomar. Det är exempelvis mer tabu 
att öppet erkänna att du ogillar judar än att du 
ogillar folk från Centralasien. Med det sagt, om 
myndigheterna bestämmer sig för att lossa på 
censuren och använda antisemitism för politiska 
ändamål så kan de göra det. Som i början av kri-
get i Ukraina, då den judiske ukrainske oligarken 
Ihor Kolomojskyj framställdes om en av Ryss-
lands ”huvudfiender” och debatten om honom 
hade klart antisemitiska konnotationer både i 
statliga medier och i andra forum.

Är extremhögern ett hot mot ryska judar?
Antisemitismen är definitivt viktig för dessa 
grupper, men främst på ett teoretiskt, ideolo-
giskt plan. ”Den judiska världskonspirationen”, 
”Zionist Occupation Government”, allt sådant. 
De hyllar, rationaliserar, trivialiserar, förnekar 
eller ”skämtar” konstant om Förintelsen. Och 
judiska politiker, journalister och andra offent-
liga personer framställs som nationens fiender. 
Men nuförtiden visar extremhögern inget större 
intresse för ”juden på gatan”. Hot och attacker 
mot judar och judiska institutioner inträffar, 
bara för fyra dagar sen utsattes till exempel en 
yeshiva här i Moskva för ett brandattentat. Men 
sådant är mycket ovanligare idag än för 10-15 
år sedan. Många judiska församlingar försöker 
undvika uppmärksamhet kring attacker, i hopp 
om att inte utlösa fler. Ofta anmäler de inte ens 
till polisen. Och myndigheterna placerar sällan 

ut polis vid judiska institutioner som synagogor, 
vanligtvis skyddas de endast av inhyrda vakter.

Du nämnde att attacker var mycket vanligare 
för 10-15 år sedan. Vet man varför?
Det finns två generella trender. För det första har 
antisemitismens roll för extremhögern ändrats. 
På 1990-talet var det kärnan i deras ideologi, och 
den spelar fortfarande en roll idag. Men med ti-
den har den sjunkit i ”hierarkin” – migranter från 
Kaukasus, Centralasien, Sydostasien och svarta 
personer är viktigare måltavlor för den nya gene-
rationen av högerextremister. För det andra ser vi 
en generell demoralisering, kris och tillbakagång 
av den högerextrema rörelsen sen början av detta 
årtionde. Idén om en ”vit revolution” som de så 
länge försökte torgföra genom sin propaganda, 
attacker mot migranter etcetera hade ingen be-
tydande påverkan på den allmänna befolkning 
som man påstod sig vilja ”väcka”. 

Sedan kom kriget i Ukraina, som innebar en 
enorm splittring av den högerextrema miljön. 
Runt 2007 började myndigheterna, åtminstone 
delvis av ren självbevarelsedrift, också se på re-
volutionära högerextremister och deras hatbrott 
som en viktig politisk fråga, och polisen började 
äntligen slå till mot dessa grupper och fängslade 
hundratals av deras medlemmar. Under detta 
årtionde har vi sett en snabb minskning av hö-
gerextrema aktioner och vi har nu mycket färre 
hatbrott av något slag, inte bara antisemitiska, än 
för 10-15 år sedan.

I Sverige och på andra platser ser vi hur anti-
semitismen ofta är inbäddad i och spelar en 
viktig roll för bredare främlingsfientlig, rasis-
tisk och islamofobisk propaganda. Judar an-
klagas bland annat för att ligga bakom ”mång-
kultur” och ”massinvandring” av muslimer till 
västvärlden. Är det vanligt även i Ryssland?
I extremhögerns propaganda, utan tvekan. 
Men för de flesta människor är sådana teorier 
för ”sofistikerade”. De som oftast uppfattas som 
fiender är mer ”synliga”; migranterna som vis-
sa kallar ”inkräktare”, och väst. Vårt samhälle 
jämför sig alltid med väst, som vi måste avun-
das, gilla eller ogilla – vi kan aldrig vara neu-

trala. Du kan exempelvis ofta höra saker som 
”USA låg bakom kriget i Syrien för att fram-
kalla arabisk migration, med målet att förinta 
den europeiska civilisationen”. Det händer att 
judar eller judiska organisationer nämns som 
en del av denna påstådda ”västerländska kom-
plott”, men inte ofta.

Hur mycket av antisemitismen i dagens Ryss-
land är ”gömd” bakom kodord som till exem-
pel ”sionister”, ”Rothschild”, ”Soros”?
På det stora hela ser det likadant ut här som i 
Sverige. Ett undantag är termen ”sionister”. Efter-
som det är sovjetisk vokabulär föredrar de flesta 
att inte använda det. Självklart tar högerextre-
mister varje chans att påminna oss om att Soros 
är jude. Men till och med för dem är det ofta 
viktigare att han är ”västerländsk”.

Nyligen uppmärksammades den Kremlvän-
liga engelskspråkiga sajten ”Russia Insider” 
för att ha spridit konspirationsteorier om det 
”skadliga inflytande” som ”judiska eliter” utö-
var runtom i världen. Väcker sådan antisemi-
tism vanligtvis reaktioner?
Få här känner till ”Russia Insider”, och ingen 
bryr sig, det har varit fler reaktioner utomlands. 
Antisemitism på hög politisk eller medial nivå är 
ovanligt. Men när det inträffar får det vanligtvis 
uppmärksamhet och reaktioner. En av de mest 
kända incidenterna på senare år ägde rum 2017, 
då Dumans vice talman Pjotr Tolstoj hävdade att 
de inom media och rättsväsendet som motsatte 
sig överförandet av den statligt ägda Isakkatedra-
len i Sankt Petersburg till den ortodoxa kyrkan 
var barnbarnen och barnbarnsbarnen till ”de 
som kom från det judiska bosättningsområdet” 
och ”förstörde våra kyrkor” efter revolutionen 
1917.   

Han vägrade ta tillbaka sitt uttalande, och ut-
sattes inte för några märkbara reprimander. 

Tvärtom fick han till och med stöd av Dumans 
talman Vjatjeslav Volodin, som försäkrade att 
Tolstoj inte hade något att be om ursäkt för. An-
ledningen till att öppen antisemitism är ovanligt 
i den offentliga sfären är ju självklart inte för att 
det inte finns några antisemiter i Ryssland, utan 

  Myndigheternas censur 
           reglerar antisemitismen  i dagens Ryssland

Antisemitismen har en lång och ofta brutal historia i Ryssland. 
Men vilka former tar den sig idag? En person som följer ut-
vecklingen är ALEXANDER VERKHOVSKY, chef för den ryska 
organisationen Sova Center som bedriver forsknings- och 
informationsarbete om nationalism och rasism. I slutet av april 
träffade SKMA:s MATHAN SHASTIN RAVID honom i Moskva för 
en intervju om antisemitismen i Ryssland.

 Alexander Verkhovsky.
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för att det finns censur. Så vi vid Sova Center, 
som följer dessa frågor, var rädda att Tolstoj-in-
cidenten var en vändpunkt för vad som är möjligt 
att säga offentligt om judar. Lyckligtvis har vi inte 
sett något av den magnituden sedan dess.

Pjotr Tolstoj kommenterade en fråga kopplad 
till den ortodoxa kyrkan, som ofta har spelat 
en destruktiv roll i Rysslands långa historia 
av antisemitism. Hur är dess relation till ju-
dar idag?
Kyrkans ledarskap håller en moderat linje, och 
de mest fundamentalistiska biskoparna, som 
var öppet antisemitiska, har avskedats eller dött. 
Nuförtiden är det ovanligt med antijudiska ut-
talanden från höga företrädare. Men det finns 
en stor informell fundamentalistisk rörelse inom 
kyrkan, till exempel i och kring kloster, där du 
hittar många antisemiter. Och ledarskapet kan 
inte ignorera dem. 

Ett exempel på den inverkan detta har är 
den flera årtionden långa ”diskussionen” om 
den sista tsarfamiljens reliker. Egentligen finns 
det inget att diskutera; det har bevisats många 
gånger att dessa är begravna i en katedral i Sankt 
Petersburg. Men kyrkan har fortfarande ingen 
”officiell ståndpunkt” kring huruvida relikerna 
är autentiska, och fortsätter att väcka ”frågan” 
om tsarfamiljen blev offer för ett ”ritualmord”. 
Kyrkorepresentanter har påstått att de talar om 
”kommunistiska ritualmord”, inte judiska, men 
termen är såklart uppenbart antisemitisk. Jag 
tror inte kyrkans ledarskap bryr sig, men de vet 
att många aktiva kyrkobesökare intresserar sig 
för dessa saker. Därför måste sådana ”frågor” lyf-
tas då och då, trots att det väcker kritik.

I många västeuropeiska länder är den israe-
lisk-palestinska konflikten ofta en ”trigger” 
för antisemitism både i debatten och på gatan 
i form av hat och attacker mot judar. Finns 
liknande tendenser i Ryssland?
Generellt sett funkar det inte så här. Konflik-
ten spelar möjligtvis en marginell roll för en 
del muslimer. Och det har funnits exempel på 
antisemitism i samband med anti-israeliska 
demonstrationer. Men det är ovanligt, sådana 

demonstrationer är vanligtvis små, och de flesta 
människor – muslimer och icke-muslimer – bryr 
sig inte. Jämfört med i många andra europeiska 
länder är Israel faktiskt ganska populärt här. Men 
inte nödvändigtvis för att folk älskar det, utan 
ofta snarare för att de ogillar araber mer. I dagens 
Ryssland är den israelisk-palestinska konflikten 
varken någon egentlig mobiliserande faktor el-
ler en vanlig trigger för antisemitism. Vilket är 
intressant, med tanke på att det sett annorlunda 
ut historiskt.

Hur ser myndigheterna och andra på er som 
organisation och ert arbete?
Föga förvånande kallar högerextremister oss för 
en ”judisk” organisation, eftersom det är ”själv-
klart” för dem att folk som ägnar sig åt frågan 
om nationalism måste vara judar eller ”styrda av 
judar”. Regimtrogna medier har beskrivit oss som 
”pro-västliga”, och likt många andra oberoende 
icke-statliga organisationer ser myndigheterna 
på oss med misstänksamhet och har brännmärkt 

oss som en ”utländsk agent”. 
Det faktum att vi tidigare fått finansiellt stöd 

från Soros stiftelse och andra ”oönskade” orga-
nisationer som myndigheterna förbjudit används 
såklart emot oss, men huvudorsaken till att vi bli-
vit brännmärkta som en ”utländsk agent” är för 
att vi kritiserar myndigheterna, till exempel deras 
missbruk av lagstiftningen mot extremism. De 
skulle inte ha brytt sig om vi använt vårt finan-
siella stöd från väst för ändamål som de ser som 
goda. Ingen regeringsrepresentant har kritiserat 
oss för att vi ägnar oss åt ämnen som nationa-
lism, rasism och antisemitism – men att kritisera 
myndigheterna, det är något annat.

Hur mycket lär sig ryska ungdomar i skolan i 
dag om antisemitism?
Under sovjettiden lärde du dig ingenting om det, 
till och med ordet ”jude” användes sällan. Men 
med start i Perestrojkaåren och under 1990-talet 
började man undervisa om det tidigare utelämna-
de ämnet Förintelsen. Och såvitt jag förstår är det 
fortfarande det enda ämnet kopplat till antisemi-
tism som regelbundet tas upp i skolan. Vissa skol-
böcker kan exempelvis nämna diskrimineringen 
av judar i det förrevolutionära Ryssland, men det 
är inte en obligatorisk del av undervisningen. 
Självklart lyfter en del lärare frågan om antisemi-
tism på olika sätt, men de flesta gör det inte.

Vad krävs för att bekämpa antisemitism i 
Ryssland idag?
Det är en väldigt svår fråga. Förbättringar i ut-
bildningssystemet behövs, och bättre kunskap 
om judar och andra etniska och religiösa mino-
riteter kan till viss del förändra folks attityder till 
klasskamrater, grannar och andra i deras närhet. 
Men konspirationsteorier om de ”osynliga judiska 
ränksmidarna” är en annan sak. Och jag tror det 
är där du hittar huvudkällan till antisemitism i 
Ryssland idag. Hur bekämpar man sådana teorier? 
Det är omöjligt att förbjuda dem, och att debattera 
med ”troende” är väldigt svårt och riskerar att bli 
kontraproduktivt. Så vad behövs göras? Jag önskar 
att jag hade ett enkelt svar, men det har jag inte.

Mathan Shastin Ravid

  Myndigheternas censur 
           reglerar antisemitismen  i dagens Ryssland

Antisemitiskt klotter i en park i Moskva. Budskapet 
lyder ”Bort med judarnas makt” (för  judar används 
här det nedsättande ordet ”zhidov”). 
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Som meddelats i tidigare Nyhetsbrev beviljade regeringen 2018 
SKMA ett bidrag för att genomföra en ny stor utbildningssats-
ning med syftet att öka elevers och lärares kunskaper om na-
zismens brott och om antidemokratiska, antisemitiska och 
rasistiska idéer idag. 

Utbildningsprojektet är nu i full gång. Så här långt har sex utbildningar 
genomförts för sammanlagt 179 högstadieelever och 62 lärare. Deltagarna 
kommer från 37 olika skolor i Stockholm, Södertälje, Värmdö, Haninge, 
Gävle, Sandviken, Umeå, Göteborg, Uppsala och Heby. Varje skola repre-
senteras av ca sex elever och en eller två lärare.

När projektet avslutas i slutet av 2020 förväntas ungefär 750 elever och 
över 200 lärare från hela Sverige ha utbildats om Förintelsen, antisemitism 
och rasism. Varje utbildning innehåller två förberedande seminariedagar, 
en studieresa till Förintelsens platser i Polen samt ett uppföljande tvåda-
garsseminarium. Sammanlagt pågår utbildningen i ca tio dagar. 

Lärarna deltar tillsammans med sina elever under de olika semina-
riedagarna och på studieresan. De får därtill en särskild fortbildning om 
Förintelsen, antisemitism och rasism samt om hur man kan arbeta med 
dessa frågor i den pedagogiska verksamheten. De får också en fördjupad 
guidning i Auschwitzmuseet. Efter utbildningen ingår lärarna i SKMA:s 
lärarnätverk och erbjuds då regelbundna fortbildningar.

De utvärderingar som lärarna fyllt i efter avslutad utbildning pekar på 
en hög måluppfyllelse för projektet så här långt. 

Citatet nedan från Linda Dahlberg, SO-lärare i Umeå, ger en bild av vad 
SKMA:s arbete kan bidra med:

”Jag är så glad och nöjd att jag fått denna utbildning. Har jobbat i skolan 
i 20 år och inte fått någon så kvalitativ fortbildning i ämneskunskaperna 
som här. Önskar att alla SO-lärare som undervisar om Förintelsen skulle 
få möjlighet att åka. Den bästa investeringen som regeringen någonsin 
gjort för svensk skola i ett samhälle i stor förändring, nödvändig för att 
vi inte skall hamna tillbaka i 1930-talets galna tankar om rasideologi och 
mänskligt värde. Jag hoppas att detta projekt blir permanent och att fler får 
åka! Tack fantastiska SKMA för denna utbildning - jag är oerhört tacksam!”

Vi bad fyra lärare berätta mer om sitt deltagande i projektet:

SÖREN FASTING, SO-LÄRARE OCH INTERNATIONELL KOORDINATOR, GÄVLE
 Hur tror du att ditt deltagande i utbildningen 

kommer påverka din undervisning om 
Förintelsen, antisemitism och rasism 

i framtiden?
Ju mer kunskap jag har desto mer 

trovärdighet som lärare får jag. Den 
här utbildningen gör att schabloner 
raderas, perspektiv vänds och kun-
skap aktualiseras. Med mer kött på 

benen och mer nutidsperspektiv blir 
kontexten tydligare och det kommer 

eleverna märka av.
 

Hur ser du som lärare att dina elever påverkats av utbildningen?
De var påtagligt påverkade. De har spridit kunskap och pratat mycket 
om det, både organiserat i föreläsningar men också med kamrater. Nu 
tar vardagen vid och jag tycker detta borde fortgå varje år, men det är en 
ekonomisk fråga såklart. Detta borde vara ett konstant projekt så det blir 
en långsiktighet i arbetet. 

Hur har din skola som helhet påverkats av ert deltagande i projektet?
Spontant så var många av de elever som inte följde med på resan avund-
sjuka på deltagarna. Men sen när vi berättade om våra upplevelser så möt-
tes det med en stor nyfikenhet. Eleverna har föreläst för alla åttor och nior 
och har skapat en utställning som hela skolan kan se just nu.

Vad tar du med dig från det fördjupande lärarseminariet?
Hos mig har förståelsen för kontexten blivit större. Detta seriösa hög-
skoleperspektiv ni anlägger på era frågor på seminariet är väldigt bra och 
givande.

MARIA STENMARK, SO-LÄRARE, SJÖFRUSKOLAN, UMEÅ
 Hur tror du att ditt deltagande i utbild-

ningen kommer påverka din undervis-
ning om Förintelsen, antisemitism 

och rasism i framtiden?
Framförallt har jag förstått vikten av att 
förmedla personliga berättelser, vitt-
nesmål och andras upplevelser. Det 
vädjar till elevernas empatiska för-
måga, något som fakta inte kan göra. 

Hur ser du som lärare att dina elever 
påverkats av utbildningen?

SKMA:s utbildningsprojekt med hågkomstresor pågår 
för fullt. Satsningen riktar sig till både elever och lärare. 
Vi bad några av de lärare som deltagit reflektera över vad 
utbildningen betytt för dem och deras skolor. 

Lärare om SKMA:s utbildningsprojekt         
om Förintelsen, antisemitism och rasism

”Vi har fått en massa handfast     kunskap”
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Inledningsvis var de väldigt tagna av vad de fick uppleva. De har också 
hanterat ämnet med ett stort allvar. En tjej sa samma morgon vi kom hem 
”Jag spricker om jag inte får berätta det här för någon”. En annan elev sa: 
”Om det här händer igen kommer jag inte kunna leva med mig själv resten 
av livet”.  Det är två olika sätt att se på det, men det visar på med vilket stort 
allvar eleverna tar detta och hur de kommer fortsätta sprida detta inte bara 
till vår skolas elever utan även vidare under gymnasietiden. 

Hur har din skola som helhet påverkats av ert deltagande i projektet?
Vi är en ganska liten skola, bara 220 elever på högstadiet och det har varit 
väldigt många frågor. Det har varit stort intresse. Jag tror alla på skolan 
har förstått att det var något viktigt och allvarligt, det är jättehäftigt att se.

Vad tar du med dig från det fördjupande lärarseminariet?
Jag tar med mig många nya detaljer om hur antisemitismen ser ut idag som 
jag inte hade samma koll på innan. Det gäller bilders makt och hur det går 
att arbeta med när elever ska förstå Förintelsen. Det viktigaste jag tar med 
mig är att jag är förvånad över hur mycket det går att få ut av regeringens 
pengar, hur många ringar på vattnet ni skapar av det förhållandevis lilla 
bidrag ni har fått.

CARLOS RATERA, SO-LÄRARE, HAGA LYCKEBYSKOLAN, HANINGE
        Hur tror du att ditt deltagande i utbild-

ningen kommer påverka din undervis-
ning om Förintelsen, antisemitism och 

rasism i framtiden?
Jag tar med mig just det där att koppla 
historiska händelser med personliga 
berättelser. Att eleverna kan förstå 
historien med känslor. Det gör att 
eleverna som var med återberättar för 

sina kamrater hela tiden om vad de fått 
uppleva: om den lilla flickan i gettot, om  

 ett foto de fått och så vidare. Jag tar med mig 
   förmågan att koppla det superstora historiska med 
den lilla människan, där vi kan identifiera oss, som en givande pedagogisk 
metod. 

Hur ser du som lärare att dina elever påverkats av utbildningen?
Deras engagemang är enormt. De hade ett intresse redan innan då de 
sökte om att få vara med. Men efter utbildningen har det ökat exponen-
tiellt. De har blivit som lärare på ett jättefint sätt, de tar inte så mycket 
plats, men de pratar med sina skolkamrater. Vi har ordnat aktiviteter, 
jag som organisatör har inte behövt pusha eleverna, de har redan gjort 
ett gediget grundarbete. 

Hur har din skola som helhet påverkats av ert deltagande i projektet?
Det är en skola som har en viss problematik. Mina elever var rädda att 
möta detta i sina presentationer. Men de har visats en enorm respekt och 
fått bra reaktioner från elever och lärare. 

Vad tar du med dig från det fördjupande lärarseminariet?
Vi har fått en massa handfast kunskap, men det är i nyanserna som jag 
har stärkts. Det gäller i frågan om bilders makt och om Sveriges roll under 
Förintelsen, frågor som jag möter i klassrummet.

HANNAN MASUD, SO-LÄRARE, WASASKOLAN, SÖDERTÄLJE
  Hur tror du att ditt deltagande i utbild-

ningen kommer påverka din undervis-
ning om Förintelsen, antisemitism och 

rasism i framtiden?
Redan idag så bemöter och bekämpar 
jag all form av rasism genom aktivt 
värdegrundsarbete. Jag försöker syn-
liggöra och prioritera alla former av 
diskriminering i min undervisning. 

Men det där lilla extra efter denna unika  
 utbildning är just att verkligen orka kämpa 
   vidare genom att öka elevernas kuns kaper 
   samt värderingar om människors lika värde. Jag 
tror att all förändring börjar med oss själva i tanke, känsla och handling. 
Alla kan inte göra allt, men om var och en av oss gör något, så kommer 
det bli bättre till slut.

Hur ser du som lärare att dina elever påverkats av utbildningen?
Eleverna har fått med sig ett fantastiskt gripande och minnesrikt stort 
bagage med mycket kunskap. Det är en kunskap som de nu äger och som 
kommer sitta i ryggmärgen livet ut. De har blivit som levande inspirerande 
böcker som har en berättelse att föra vidare.

Hur har din skola som helhet påverkats av ert deltagande i projektet?
Wasaskolan är mycket positiv till att vi deltog i denna viktiga utbildning. 
Övrig personal och elever har varit en stor del av detta. Alla har berörts 
i någon form av vårt deltagande. Vi är mycket stolta över att Wasaskolan 
representerade Södertälje. Nu hoppas man att fler skolor får möjlighet 
att kunna söka så andra elever får möjlighet att delta. Och att regeringen 
verkligen fortsätter satsa på liknande utbildningar så fler får mer kunskap 
om konsekvenserna av rasistiska, antidemokratiska idéer och värderingar, 
samt får en ökad förståelse för vikten av demokrati och dess värderingar.

Jonatan Macznik
SKMA:s kansli

Lärare om SKMA:s utbildningsprojekt         
om Förintelsen, antisemitism och rasism

”Vi har fått en massa handfast     kunskap”
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DEN 4 APRIL mottog Lena Jersenius, kanslichef och ut-
bildningsansvarig på SKMA, Abrahams Barns Pris 
2019. Prisjuryns motivering löd: ”för hennes pedago-
giska insats och engagemang rörande hågkomstresor 
till Förintelsens minnesplatser. Genom autentiska be-
rättelser och vittnesmål har hon levandegjort minnet 
av Förintelsen och bidragit till att främja demokra-
tiska värden och förhållningssätt i vår tid.” 

Priset delades ut av föreningen Abrahams Barn 
och Sigtunastiftelsen vid den årliga Global Village 
Lecture 2019 i Riddarhuset i Stockholm.

– Lena Jersenius visar hur man genom berättel-
sen som metod både får en ökad kunskap och en 
djupare förståelse för Förintelsen. Den narrativa 
pedagogiken är också en av hörnstenarna i Abra-
hams Barns verksamhet där tonvikten ligger på 
berättelsens förmåga att skapa identifikation och 
stärka empatin. Abrahams Barn vill därför lyfta 
fram förebilder som Lena Jersenius, eftersom hon, 
liksom Abrahams Barn, önskar delta i byggandet 
av ett mer inkluderande och öppet samhälle, sade 
Elisabet Mattizon Armgard, programsekreterare 
för Abrahams Barn. 

I samband med prisutdelningen föreläste Svante Weyler, ordfö-
rande för SKMA, under rubriken: ”Hur kan det finnas antisemitism 
efter Förintelsen?” 

Fördjupningsseminarium för lärare 

Den 2–3 maj genomfördes det första 
av fyra planerade fördjupningsse-
minarier för lärare som deltar i 
hågkomstreseprojektet. 57 lärare 
från deltagande skolor från projek-

tets sex första grupper möttes i Stockholm för 
att delta i seminariet som hade som syfte att ge 
fördjupade kunskaper om Förintelsen, antisemi-
tism och rasism samt att presentera pedagogiska 
material och metoder på området.

Den första förmiddagen ägnades åt antisemi-
tismen. Idéhistorikern Henrik Bachner föreläste 
om dess historiska bakgrund och samtida for-
mer och tendenser. Därefter beskrev SKMA:s 
pedagog Niclas Blom det digitala utbildnings-

materialet ”Antisemitism - då och nu” och dis-
kuterade hur lärare kan arbeta med temat anti-
semitism i klassrummet. Eftermiddagen bjöd 
på en djupdykning in i den visuella världen då 
Joanna Rubin Dranger, professor i illustration 
vid Konstfack, föreläste om visuell makt och 
stereotypa bilder. Kvällen avslutades med en 
gemensam middag.

Lärarseminariets andra dag fokuserade på 
Sverige och Förintelsen. Historikern Karin Kvist 
Geverts föreläste under rubriken ”Förintelsen 
i Europa – varför rör den oss i Sverige idag”. 
Föreläsningen följdes upp av historikern Pon-
tus Rudberg som beskrev de svenska samtida 
reaktionerna på nazisternas judeförföljelser. 

Efter lunch presenterade SKMA:s kanslichef 
Lena Jersenius SKMA:s nya lärplattform om 
Förintelsen ”Eternal Echoes”. 

Seminariet avslutades med ett samtal mellan 
Svante Weyler och författaren Maciej Zaremba 
med utgångspunkt i Zarembas bok Huset med 
de två tornen, som beskriver hur författarens liv 
förändrades i samband med den antisemitiska 
kampanjen i Polen 1968. 

Lärarna tilldelades i samband med seminariet 
ett utbildningsintyg. Inom ramen för projektet 
kommer ett mindre antal av de deltagande lä-
rarna efter ansökan erbjudas fördjupande fort-
bildningsresor i Polen under 2020. 

HÅGKOMSTRESEPROJEKTET

Lena Jersenius prisad för pedagogiska insatser 

Karin Kvist Geverts 

Lena Jersenius tar emot Abrahams Barns Pris. 

Joanna Rubin Dranger Maciej Zaremba
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ELEV- OCH STUDIERESOR
VÅREN
Under våren fortsatte det regeringsstödda 
utbildningsprojektet för högstadieungdomar. 
Totalt under detta skolår beräknas 252 elever 
och över 70 lärare utbildas inom projektet. I 
månadsskiftet maj-juni genomfördes läsårets 
sista utbildning, denna gång med elever och 
lärare från Luleå. I höst inleds läsåret med del-
tagande av grupper från Norrköping, Göteborg 
och Lidingö/Södertälje.

16 – 20 JUNI
Ewa Andersson leder en resa för lärare från Rå-
lambshovsskolan till Förintelsens platser i Polen. 

9 – 13 SEPTEMBER
Lena Jersenius och Sarah Forssell guidar en per-
sonalgrupp från Judiska hemmet i Stockholm 

i Krakow, Nowy Sanc och Rabka. Studieresan 
är den 15:e som Judiska hemmet arrangerat för 
sin personal.

OKTOBER
Ronny Juhlin leder under oktober tre studiere-
sor till Polen för elever och lärare från Kärrtorps 
gymnasium och Alftaskolan. 
Under hösten kommer SKMA att genomföra en 
utbildning för elever och lärare på Vasa Real i 
Stockholm med flera seminarier och en resa till 
Polen i början av november.

UTBILDNINGAR OCH SEMINARIER
11 APRIL
Jonatan Macznik föreläste om samtida antise-
mitism och folkmordsdefintionen för studenter 
på integrationsassistentutbildningen på Hjos 
folkhögskola.

2 -3 MAJ
Fördjupande seminarium genomfördes för de 
lärare som deltagit i hågkomstreseprojektets 
första sex utbildningar. 

21 MAJ
Jonatan Macznik föreläste om samtida antise-
mitism för deltagare i organisationen Unga mot 
antisemitism och främlingsfientlighets ambas-
sadörsutbildning i Malmö. 

23 – 25 AUGUSTI
Internationell konferens på POLIN, Museet för 
de polska judarnas historia i Warszawa. Konfe-
rensen avslutar det treåriga projektet Interactive 
Comprehensive Tool for Holocaust Education, 
ICTHE.

Kalendarium

”Soros”, Söder och SD:s  
”anti-antisemitism”

Den tyska tidningen Die Zeit pu-
blicerade den 9/4 en intressant 
men dyster analys av Orbán-rege-
ringens angrepp på den ungerska 
demokratin och EU:s hållning till 

denna utveckling. Artikeln, som författats un-
der pseudonym av en ungersk forskare tidigare 
verksam vid Central European University, bely-
ser även Viktor Orbáns exploatering av antise-
mitiska konspirationsteorier med George Soros 
i rollen som demon, en omnipotent kraft som 
söker underminera Ungern, Europa och kris-
tendomen. ”Orbán sprider inte endast detta 
antisemitiska narrativ utan vidgar det till att 
inkludera flyktingar, liberaler och alla typer av 
politiska motståndare. Närhelst frågorna kom-
mer upp används samma antisemitiska troper 
mot Orbáns kritiker.” 

Artikeln framhåller att konspirationsteorin 
även appliceras på EU genom att ”Orbán...anty-
der att EU är en marionettorganisation för den 
globala judiska konspirationen”. 

ANALYSEN I DIE Zeit är av intresse även mot bak-
grund av de uttalanden SD:s riksdagsledamot 
Björn Söder fällde i våras. Vid ett möte med Or-
báns talesperson Zoltán Kovács i utrikesutskottet 
den 26/3 gav Söder stöd till konspirationsteorin 

om att Soros ”drar i trådarna” och styr och ma-
nipulerar politiken på EU-nivå: ”Vad beträffar 
George Soros så anser jag att han är en av de 
farligaste män [sic] för tillfället. Den påverkan 
han har på politiska grupperingar och partier i 
Europa är skrämmande. … De senaste diskussio-
nerna inom EPP-gruppen visade klart och tydligt 
att han är den som drar i trådarna.”

NÄR SÖDERS UTTALANDE KRITISERADES AV idéhistori-
kern Henrik Bachner (Expo 3/4) för att legiti-
mera antisemitiska föreställningar  avvisades 
kritiken av SD-ledaren Jimmie Åkesson med 
orden: ”Jag tycker att det är en ganska ointres-
sant debatt” (Expressen 4/4).

På SD:s  hemsida  står att läsa: ”Sverigede-
mokraterna ser…med oro på antisemitismens 
utbredning i omvärlden”. Mer korrekt vore att 
säga att den enda antisemitism som fångar SD:s 
intresse är den som förekommer inom, som det 
heter i samma text, ”nya folkgrupper som kom-
mit till Sverige”. Men det intresset är instrumen-
tellt: frågan om antisemitism kan då användas 
för att underblåsa misstro och motvilja mot dessa 
”nya folkgrupper”.

SKMA
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Inlägg på Facebooksidan ”Politiskt inkorrekt” 
17/5 2018 som framställer moderatledaren Ulf 

Kristersson och EU som marionetter för ”Soros”. 
Enligt uppgifter i DN 2/9 2018 administreras 
”Politiskt inkorrekt” av medarbetare på SD:s 

kommunikationsavdelning. 
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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

PANARE AB
FASTIGHETER I NORRKÖPING

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

A D V O K A T 
S U S A N N E  U R W I T Z
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Det goda kundmötet börjar alltid med dig 
själv, och ingenting är så bra för lönsam
heten som kunniga och passionerade 
medarbetare. Helt enkelt för att engage
mang smittar och ger ännu nöjdare kunder. 
Service och ett gott kundbemötande är 
därför butikens viktigaste kärnverksamhet.

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

BLI EN BÄTTRE 
SÄLJARE

Därefter skickar vi gåvobrevet till angiven 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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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



svenska
kommittén

mot
antisemitism 19

Välkommen till IPU

www.ipu1973.se

Vem är du?

Ett dialogunderlag vid
• coachning

• individutveckling

• grupputveckling

• ledarutveckling

• medarbetarsamtal

• rekrytering

• säljträning





















©1992, 1998, TTI, Target Training International respektive 1994, 1998, IPU, Institutet för Personlig Utveckling AB.



®

®

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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