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I SAMARBETE MED JUDISKA 
församlingen i Stock-
holm och Föreningen 
Förintelsens överle-
vande arrangerade 
SKMA i Stockholms 
stora synagoga den 
9 november 2016 en 
minnesstund med an-
ledning av årsdagen av 
Novemberpogromen 
1938 (”Kristallnatten”).

M i n n e s s tu n d e n 
in leddes av Svante 
Weyler, ord förande 
för SKMA. Vittnesmål 
från pogromen lästes 
upp av skådespelaren David Arnesen.

Kvällens huvudanförande hölls av Peter Wolodarski, chefre-
daktör vid Dagens Nyheter. Han belyste Novemberpogromens 

bakgrund, förlopp och 
konsekvenser, och pe-
kade på omvärldens 
tystnad och ovilja att ta 
emot judiska flyktingar, 
men anknöt även till 
samtida skeenden. Läs 
Peter Wolodarskis tal 
på s. 10.

Under kvällen de-
lade SKMA även ut 
årets Elsapris ut till den 
antirasistiska bloggen 
”Inte rasist, men…”. Läs 
mer om pristagaren på 
s. 3.

Violinisten Shahar 
Rosenthal framförde Sarabande av J.S. Bach och Vidui av 
Ernest Bloch. Kvällen avslutades med Kaddishbönen som 
lästes av kantor Isidoro Abramowicz.
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Inget hinder
”Nazister och 
andra antisemiter 
brukar sällan tala 
klarspråk när de 
snurrar in sig i 
antisemitiska kon-
spirationsteorier. 
Istället för att 
säga judar, säger 
de ‘sionister’, 
‘internationalister’ 
eller något an-
nat kodord. Den 
senaste trenden 
är ‘globalister’. Ett 
ord som också fö-
rekommit frekvent 
i Donald Trumps 
valkampanj. ... 
Fredrik Vejdeland, 
‘politisk strateg’ 
i Nordiska mot-
ståndsrörelsen, ra-
sade även han mot 
‘globalister’ i sitt 
tal [i Stockholm 
12/11]. Och precis 
som i Trumps kam-
panjfilm pekades 
just George Soros, 
Janet Yellen och 
Lloyd Blankfein ut 
som fiender.   Så 
låter det idag. När 
nazister samlas 
för att hetsa mot 
minoriteter och 
sprida sitt hat så 
ekar inte längre 
orden tomma. ... 
Antisemitismen 
är inte längre 
ett hinder, det 
kan tvärtom vara 
vägen mot ett ökat 
stöd.”

Daniel Poohl
Expo Idag 12/11 2016

Minnesstund för November pogromen 
och utdelning av Elsapriset

Trump och ”globalisterna”

Redaktionen bakom 2016 års Elsapristagare ”Inte rasist, men…” tillsammans 
med SKMA:s ordförande Svante Weyler. 

DONALD TRUMP, USA:S blivande president, bedrev en valkam-
panj med rasistiska, antimuslimska och kvinnofientliga 
inslag och med anspelningar på antisemitiska konspira-
tionsteorier. Ett tydligt exempel på det senare var Trumps 
sista reklamfilm inför valet. 

I filmen beskrevs fienden som en ”global makstruktur” 
och ”globala särintressen” som kontrollerade Washington 
och hade bestulit arbetande amerikaner på deras tillgångar. 
Den globala konspirationen personifierades av tre individer, 
samtliga judar och alla tre återkommande hatfigurer i hö-
gerextrem antisemitisk propaganda: finansmannen George 
Soros, Janet Yellen, ordförande för USA:s centralbank, och 
Lloyd Blankfein, vd för investmentbanken Goldman Sachs. 

Trumps propaganda mötte hård kritik från många håll. 
Joanthan Greenblatt, ordförande för Anti-Defamation Lea-
gue, förklarade att ”reklamfilmens bilder och retorik ansluter 
till teman som sedan länge använts av antisemiter”. 

Ansvarig för Trumps valkampanj var Stephen Bannon, 
tidigare chef för sajten Breitbart. Breitbart, som sprider ra-
sistiska, sexistiska och antisemitiska budskap, har av Bannon 
beskrivits som en ”plattform för alt-right”, en högerextrem 
rörelse som stöttade Trump. 

Efter valsegern utsåg Trump Bannon till chefsstrateg i 
Vita huset.
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Noterat hösten 2016
I början av november förmedlade Mårten Schultz, 
professor i civilrätt vid Stockholms universitet, och  
Niklas Orrenius, journalist på DN, följande iakttagelser  
via Twitter. 
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”Alla sade att snart, strax skulle ryssarna 
komma; alla hävdade det, alla var säkra 
på det, men ingen lyckades göra det rik-
tigt klart för sig. Ty i läger blir man av 
med vanan att hoppas och även med tron 
på det eviga förnuftet. I läger är det me-
ningslöst att tänka, för händelserna ut-
vecklas mestadels på ett oväntat sätt; det 
är dessutom skadligt att tänka, eftersom 
det håller en känslighet vid liv som är en 
källa till smärta, en känslighet som dock 
någon förutseende naturlag trubbat av 
när lidandena överskrider en viss gräns.” 
(Primo Levi, Är detta en människa, övers. 
Ingrid Börge.)

Det här noterar Primo Levi den 25 januari, två 
dagar innan ryssarna verkligen kommer och be-
friar lägret där han suttit tillsammans med de 
nära vännerna Charles, Arthur och Sómogyi.  

Den sistnämnde får aldrig uppleva befrielsen, 
han dör natten till befrielsedagen: ”Den 27 ja-
nuari. Gryning. På golvet den kränkande högen 
av skinn och ben, tinget Sómogyi.” Det är Levis, 
Charles, Arthur, Sòmogyi och alla de andra lä-
gerfångarnas minne som högtidlighålls världen 
över på årsdagen av hans död. 

DET F D KONCENTRATIONSLÄGRET Buchenwald i Tysk-
land är idag en minnesplats. Den ligger på pro-
menadavstånd från stadskärnan i Weimar, Goe-
thes och Schillers stad, länge ett slags huvudstad 
för den tyska högkulturen. Buchenwald betyder, 
symboliskt nog, bokskog och den var före kriget 
ett populärt utflyktsmål på söndagarna.

Bara några få av lägrets baracker är bevarade. 
I en av dem finns själva lägermuseet. När jag 
besökte det var det inte bilderna på lägerfång-
arna och deras vakter som blev det förblivande 

intrycket. Nej, det var i stället en film som rullade 
om och om igen på en liten monitor i ett hörn. 
Här kunde man se rader av Weimarbor som lik-
som paraderade förbi högarna av döda som man 
funnit i massgravarna. Det var den amerikanske 
kommendanten som tvingat dit dem när han fått 

höra dem påstå att de ”inget visste” om vad som 
hade skett i lägret.

Det som slog mig när jag stod där och betrak-
tade de ”vanliga” människorna som här konfron-
teras med resultatet av den terror som utövats 
i deras namn, var genansen som syntes i deras 
ansikten. Knappast skuld, utan just genans.

ATT DEN GENANSEN idag i Tyskland ersatts av en vitt 
utbredd känsla av ansvar för den egna historien 
är något av det mest glädjande och uppbyggliga 

som efterkrigstiden har gett oss. 
Men den senaste politiska utvecklingen i såväl 

Europa som USA har fått många av oss att trots 
det kasta blickarna mot det europeiska trettiotal 
som vi velat tro definitivt tillhörde det förflutna. 
Kombinationen av ekonomisk kris, krig, flykting-
vågor och framväxten av populistiska rörelser 
gör den typen av jämförelser lika självklara som 
problematiska.  

Självklara för att flera av rörelserna direkt 
åberopar sig på både tankegodset och parollerna 
från trettiotalet. De antisemitiska anspelningarna 
i den amerikanska presidentvalskampanjen är 
bevis nog för det.

Men de historiska jämförelserna är också pro-
blematiska för att de alltför ofta stannar vid ytan 
och riktar ljuset endast mot förövarna medan de 
”vanliga” människorna och deras del – vår del – i 
det historiska skeendet kommer i skymundan. 
Förövarnas roll i försöket att utrota all världens 
judar är numera klarlagd. Vet vi lika mycket om 
åskådarnas roll? Vår roll?

En tysk socialdemokrat – jag minns tyvärr inte 
längre vem – sa en gång apropå Weimarrepubli-
ken, alltså Tyskland mellan världskrigen, att det 
inte var angreppen som var avgörande för dess 
fall, utan bristen på människor som var beredda 
att försvara den. Det var kanske ett slags intuitiv 
känsla av just det som gjorde Weimarborna så 
generade inför åsynen av offren i Buchenwald.  

   Det är skadligt att tänka i lägret, skrev Primo 
Levi, för det håller ett slags känslighet vid liv. Vi 
som inte suttit i lägret, vi har inget att skylla på 
om vi inte tänker, om vi inte håller vår känslig-
het vid liv. Det är lärdomen från den 27 januari.   

Svante Weyler
Ordförande 

för Svenska kommittén mot antisemitism

VI HAR INGET ATT SKYLLA PÅ

”Rörelserna 
åberopar sig på 
både tankegods 

och paroller från 
trettiotalet.”

Svante Weyler
Ordförande för Svenska kommittén mot antisemitism
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Nominera till E
LSA-priset 2013

Mycket av den antisemitism och främlingsfientlighet som finns idag sprids via nätet. 

Svenska kommittén mot antisemitism (SKMA) har därför instifta
t ELSA-priset, en årlig 

utmärkelse som delas ut till
 unga – fö

reträdesvis personer under 30 år – som via sociala 

medier eller på annat sätt m
otverkar antisemitism och andra typer av fördomar. 

Nomineringar till
 ELSA-priset 2013 ska skickas till S

KMA på info@skma.se eller SKMA, Box 

22330, 104 22 Stockholm. Förslagen ska innehålla en beskrivning av det arbete personen/

personerna utfört och en tydlig motivering till v
arför denna/dessa är lämpliga mottagare av 

priset. Sista dagen för att nominera är 10 oktober 2013.

ELSA-priset består av ett diplom och en prissumma på 20 000 kr. Utmärkelsen delas ut i 

samband med minnesdagen över Novemberpogromen (”Kristallnatten”) 9 november 1938.

För mer information: www.skma.se, info@skma.se, tel. 08-667 60 90.

Den 9 november de-
lade SKMA för femte 
gången ut Elsapriset, 
en utmärkelse till 
unga som via sociala 

medier eller på annat sätt motver-
kar antisemitism och andra för-
domar. 2016 års mottagare är den 
antirasistiska bloggen ”Inte rasist, 
men…”. Priset består av ett diplom 
och 20 000 kr.

”Inte rasist, men...” tilldelas 
Elsapriset för dess outtröttliga 
granskning och belysning av ra-
sistiska, antisemitiska och anti-
demokratiska uppfattningar i och 
kring Sverigedemokraterna. Även 
i sammanhang där antirasistisk 
opinionsbildning varit selektiv och 
inte sällan osynliggjort, blundat för 
eller t.o.m. urskuldat och gett stöd 
åt antisemitism har ”Inte rasist, 
men…” kraftfullt och konsekvent 
markerat mot detta.

”Inte rasist, men…” (IRM) är en 
partipolitiskt obunden antirasistisk 
blogg och podcast som framför 
allt granskar rasistiska yttringar i 
och kring Sverigedemokraterna. 
Redaktionen består av Henrik Jo-
hansson, Fredrik Almroth, Simon 
Andersson, Magnus Esser Bengts-
son, Christopher Gummesson, 
Christoffer Svanströmer och Myra 
Åhbeck Öhrman. Tekniskt ansvarig 
är Simon Kjellberg.

Vi ställde några frågor till två av 
redaktionsmedlemmarna, Magnus 
Esser Bengtsson och Myra Åhbeck 
Öhrman.

Grattis till Elsapriset 2016. Hur 
reagerade ni på nyheten att ni 
tilldelats priset?

Vi blev oerhört rörda och he-
drade. Det känns fantastiskt att få 
ett erkännande för det arbete vi 
lägger ner från en så respekterad 
aktör som SKMA. Vi hoppas också 
att det hjälper oss att nå ut till fler 
människor som, precis som vi, vill 
jobba mot alla yttringar av rasism. 

”Inte rasist, men…” granskar 

framförallt Sverigedemokrater-
na. Varför har ni valt detta fokus? 

SD är idag den största rasistiska 
organisationen i Sverige. Detta be-
visas bl.a. av att deras företrädare 
gång på gång avslöjas med flagrant 
rasistiska uttalanden. De vill dess-
utom genom vissa av sina motioner 
och i sitt principprogram begränsa 
de demokratiska rättigheterna, 
framför allt för människor de själva 
inte ser som svenska. Sist men inte 
minst fungerar SD också som en 
länk mellan den etablerade poli-
tiska arenan och den organiserade 
högerextremismen samt den rasis-
tiska gräsrotsrörelsen.

Ni får Elsapriset för er gransk-
ning av SD och er konsekventa 
antirasism, som inbegriper tyd-
liga markeringar mot antisemi-
tism. Dessa leder ibland till kritik 
från en del av era följare. Vad be-
ror detta på? Hur kan den antira-
sistiska rörelsen bli bättre på att 
bemöta fördomar mot judar?  

Vissa tror att antisemitism är nå-
got som endast förekommer inom 
extremhögern. Det vi har märkt 
och påpekat, som också lett till en 
del friktion, är att den även dyker 
upp inom delar av den antirasistis-
ka rörelsen på vänsterkanten. Ofta 
ser man att kritiken mot Israel som 
stat tar färg av antijudisk retorik. 
Samtidigt har vänsterns kritik mot 
den internationella marknaden och 
storbanker i vissa fall inkluderat 
antisemitiska konspirationsteorier. 

Flera av de mest tongivande i 
den svenska antirasistiska rörelsen 
härrör från vänsterkanten. Många 
har helt enkelt inte formats av en 
antirasistisk rörelse som identi-
fierar, uppmärksammar och tar 
antisemitism på samma allvar som 
t.ex. islamofobi. Vi måste sluta 
ställa olika grupper mot varandra. 
Olika former av rasism existerar 
parallellt, och vi kan angripa alla 
samtidigt utan att rangordna dem 
eller ignorera en till fördel för en 
annan. Det är också oerhört vik-

tigt att vi accepterar att 
rasism kan förekomma 
inom alla grupperingar. 
Som antirasister bör vi 
vara konsekventa i vår 
bedömning.

Ni arbetar med sociala 
medier som verktyg 
och har på kort tid 
fått stort genomslag, 
idag har ni t.ex. över 
200  000 följare på 
Face book. Hur ska 
man agera för att effek-
tivt bemöta rasism och 
antisemitism på nätet? 
Har ni några tips?

Amos Oz definierar 
botemedlet för fanatism 
som en blandning av 
utbildning, humor och 
nyfikenhet. Ser man IRM ur det 
perspektivet så förstår man också 
varför vi lyckats slå så pass brett. 
IRM granskar, synliggör, raljerar 
och gör information tillgängligt 
på ett sätt som de allra flesta kan 
ta till sig. 

Vi tror att man bäst bemöter ra-
sism på nätet genom att demontera 
dess fundament. Rasism är delvis 
grundad på känslor, även om rasis-
ten försöker rättfärdiga det med en 
myriad av tveksamma argument. 
Genom att angripa dess källor sak-

ligt och nyanserat kommer du till 
en punkt där allt som återstår är 
känslor, som är svåra att objektivt 
försvara.

Hur tror ni att ert arbete kommer 
att utvecklas de kommande åren?

Vår plan är att fortsätta på den 
inslagna vägen och växa. Vi vill ock-
så fylla det tomrum vi tycker finns 
när det kommer till antirasistiska 
alternativ som fokuserar enbart på 
detta, utan partipolitiska förtecken.

Vårt nästa stora steg är givetvis 
valet 2018. Vi kommer, med 
hjälp av de bidrag vi i nulä-
get samlar in från privatper-
soner, att påbörja arbetet 
redan under 2017 med att 
tillhandahålla olika typer av 
resurser för alla antirasister. 
Vi vill ge de som vill ta ställ-
ning mot intolerans och ra-
sism de verktyg de behöver 
för att på ett konstruktivt 
och enat sätt bemöta och 
dekonstruera de myter som 
göder SD:s framgångar. Där 
blir ert bidrag ett välkom-
met tillskott.

Intervjuare 
Mathan Ravid

”Vissa tror att antisemitism endast 
förekommer inom extremhögern”

Myra Åhbeck Öhrman

Magnus Esser Bengtsson

Intervju med 2016 års Elsapristagare
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Den 10 november 2016 arrangerade 
SKMA en internationell konferens 
om samtida antisemitism i Europa 
och Sverige. Syftet med konferen-
sen var att stärka kunskapen om 

den nutida antisemitismens olika former och 
politiska sammanhang och förbättra möjlighe-
terna att förebygga och motverka fördomar, hat 
och våld mot judar.

Konferensen, som ägde rum i Stockholm och 
genomfördes med stöd av Monica och Gerald 
Naglers Stiftelse och Forum för levande historia, 
riktade sig framför allt till myndigheter, forskare, 
journalister, lärare, politiska beslutsfattare och 
organisationer som arbetar med att belysa och 
motverka rasism och antisemitism, men var även 
öppen för andra intresserade. Cirka 100 personer 
deltog.

Konferensen inleddes av SKMA:s ordförande 
Svante Weyler som beskrev hur antisemitismen 
underblåstes i ett Europa och Sverige där exklu-
derande nationalism, populism och politisk ex-

tremism vinner terräng. Han underströk judeha-
tets centrala betydelse för extrema islamister och 
betydande delar av extremhögern, men pekade 
också på dess avtryck i den politiska mittfåran, 
inklusive i debatten om Israel.

Utrikesminister Margot Wallström skulle ha 
talat under inledningen, men hindrades av snöo-
vädret som lamslog trafiken i Stockholm. Hennes 
anförande framfördes istället av Joachim Berg-
ström, särskilt sändebud mot antisemitism och 
islamofobi vid Utrikesdepartementet. 

Wallström beskrev i sitt anförande en förstärkt 
intolerant strömning i Sverige, Europa och öv-
riga världen och betonade att antisemitism och 
grupphat utgör ett hot mot judar och andra mi-
noriteter, men även mot demokratin. Hon un-
derströk att regeringen beslutsamt kommer att 
försvara det pluralistiska demokratiska samhället 
och värna religionsfriheten. 

Flera åtgärder vidtas för att motverka anti-
semitism och trygga judiskt liv i Sverige, sade 
Wallström. Hon framhöll regeringens nationella 

plan för arbetet mot rasism och hatbrott men 
hänvisade även till insatser på områden som ut-
bildning, mediekunskap, kunskaper i historia och 
om Förintelsen liksom till stöd till civilsamhällets 
aktörer och till förstärkt säkerhet vid religiösa in-
stitutioner.

Wallström beskrev antisemitismen som ett 
globalt problem med djupa historiska rötter som 
framträder i olika former. Inte minst spridning 
av hat och konspirationsteorier via nätet utgör 
en stor utmaning. EU:s uppförandekod för att 
motverka näthat är ett steg rätt riktning, men 
mycket mer behöver göras, sade hon. Samar-
bete inom EU, FN, via International Holocaust 
Remembrance Alliance och med USA och Israel 
framhölls som viktigt.

Wallström pekade även på att våld mot judar 
i Sverige är kopplat till den israelisk-palestinska 
konflikten. Judar i Sverige hotas och attackeras 
på grund av handlingar som de inte bär ansvar 
för, sade hon. Avslutningsvis beskrevs regering-
ens politik i förhållande till Israel och Palestina. 

SKMA arrangerade för andra året i följd en konferens om samtida antijudiska strömningar i Sverige 
och Europa med forskare och experter från olika  länder. Intresset var även denna gång stort. 

Rapport från SKMA:s konferens om antisemitism i Sverige och Europa

Konferens belyste antisemit ismens olika ansikten 
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ANTIJUDISKA STRÖMNINGAR  
I STORBRITANNIEN 
Dr. Dave Rich, Deputy Director of Communica-
tions vid brittisk-judiska Community Security 
Trust (CST) och Associate Research Fellow vid 
Pears Institute for the Study of Antisemitism, 
Birkbeck College, University of London, föreläste 
om samtida antisemitism i Storbritannien. 

Rich beskrev situationen för brittiska judar 
som motsägelsefull. Judiskt liv i Storbritannien 
är till stora delar bra, underströk han. Både vad 
gäller kultur, religion, utbildning och politik är 
brittiskt-judiskt liv idag mer dynamiskt och in-
tressant än för 10-20 år sedan. Judar är på många 
sätt mer accepterade i samhället än någonsin ti-
digare, en utveckling som befrämjats av den plu-
ralism som kännetecknat brittiskt mångkulturell 
politik, menade Rich. Han framhöll också att de 
judiska församlingarna har ett bra samarbete 
med regering och polis när det gäller säkerhet 
och åtgärder mot antisemitism. Den brittiska re-
geringen anslår t.ex. 13 miljoner pund per år för 

finansieringen av säkerhetsvakter utanför judiska 
skolor och institutioner. 

Men det starka behovet av säkerhet understry-
ker den mörka undersidan. Antisemitism är ett 
växande problem, hävdade Rich. Detta avspeglas 
bland annat i det ökande antal antisemitiska hat-
brott som rapporteras till CST. 

Rich pekade på tre olika utvecklingstendenser 
som bidragit till en förstärkt antijudisk strömning 
och ett ökat hot mot den judiska minoriteten. 
Den första handlar om en jämförelsevis utbredd 
antisemitism inom muslimska befolkningsgrup-
per och det hot som jihadistisk terrorism utgör. 
Rich hänvisade till en attitydundersökning från 
2006 som pekade på att 7 % av hela befolkningen 
hade en negativ inställning till judar, medan mot-
svarande andel bland brittiska muslimer var 47 
%. Enligt en studie från 2015 instämde 12 % av 
samtliga respondenter i påståendet att ”judar har 
för stor makt över globala medier” jämfört med 
63 % av de svarande med muslimsk bakgrund. 

Hotet från extrema jihadister riktas i Storbri-

tannien liksom i övriga Europa bland annat mot 
den judiska minoriteten. Mellan 800-900 britter 
har enligt polisen anslutit sig till IS och al-Qaida 
i Syrien och Irak. Planerade attacker mot judar i 
Storbritannien har stoppats av polis och lett till 
ökad säkerhet. Denna utveckling liksom terrorat-
tentaten mot judar i Paris och Köpenhamn 2015 
har skapat stor oro bland brittiska judar. Rich 
framhöll emellertid att flertalet antisemitiska 
hatbrott i Storbritannien inte begicks av perso-
ner med muslimsk bakgrund, inte heller hade de 
samband med Israel-Palestinakonflikten. 

Att påtala problemet med antisemitism 
inom muslimska grupper kan vara känsligt då 
muslimer är en utsatt grupp i Storbritannien, 
påpekade Rich och tillade att antimuslimska 
uppfattningar är betydligt mer utbredda än 
antisemitiska dito i det brittiska samhället. Han 
underströk också att det även finns många ex-
empel på gott samarbete mellan judar och mus-
limer. Ett exempel som nämndes var samverkan 
mellan CST och organisationen Tell MAMA, 

Konferens belyste antisemit ismens olika ansikten 
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som bevakar antimuslimska yttringar och bistår 
offer för hatbrott.   

Den andra faktorn som inverkar negativt på 
situationen var, menade Rich, utvecklingen inom 
Labour och delar av vänstern (ett tema som Rich 
belyst i boken The Left’s Jewish Problem, 2016). 
Labour, som traditionellt tagit tydlig ställning mot 
antisemitism och haft ett starkt stöd bland brit-
tiska judar, har under Jeremy Corbyns ledning 
kommit att öppna upp för och acceptera anti-
semitiska och antisionistiska uppfattningar som 
länge funnits inom den extrema vänstern. Före-
ställningar om judar som ”vita”, rika och mäktiga, 
konspirationsteorier om ”sionistisk makt”,  bilder 
av Israel som en artificiell kolonialistisk skapelse 
och analogier mellan Israel och Nazityskland kan 
florera utan att möta kritik, sade Rich. 

Den israelisk-palestinska konflikten utlöser 
inom dessa opinioner hätskare reaktioner än 
andra konflikter och förstärker antisemitiska 
strömningar i den politiska debatten. Judehat 
från nazistiska grupper fördöms, men antijudiska 
uppfattningar i andra sammanhang erkänns inom 
dessa delar av vänstern sällan som antisemitism, 
noterade han. Rich underströk dock att många 
inom Labour, inklusive majoriteten av dess par-
lamentsledamöter, kritiserar denna utveckling 
och förfäras över hur relationen mellan partiet 
och den brittiska judenheten försämrats. Han 
framhöll bl.a. Londons borgmästare Sadiq Khan 
som en positiv kraft i arbetet mot antisemitism.

Den tredje faktor som Rich lyfte fram var den 
framväxande politiska populismen, avspeglad i 
framgångarna för det nationalistiska, xenofoba 
UKIP, i utvecklingen inom Labour under Cor-
byn, och inte minst i segern för Brexit-sidan i 
folkomröstningen tidigare i år. Grundläggande 
demokratiska institutioner och processer ifrå-
gasätts från både höger- och vänsteropinioner 
som menar sig företräda ”folkets vilja”, sade Rich. 

Kampanjen för att lämna EU hade xenofoba 
inslag och följdes av en stegring av antalet hat-
brott mot migranter i Storbritannien, men den 
inbegrep inte antisemitism. Men utvecklingen 
utgör ett hot även mot judar, hävdade Rich. ”När 
populistisk politik förenas med invandringsfient-
liga strömningar som utpekar migranter som 
syndabockar, så bör judar oroa sig, både för sin 
egen del och för andras”, sade han. En populistisk 
nationalism som inte erbjuder något utrymme 
för internationalism, för multipla och överlap-

pande identiteter, för möjligheten att höra hem-
ma både i Storbritannien och i världen och som 
letar syndabockar och angriper ”outsiders” bär 
på en antisemitisk potential. 

Angreppen på den liberala demokratin, den 
dramatiska förstärkningen av populistiska 
strömningar - auktoritära och radikala - i Europa 
och USA, den eskalerande xenofoba nationalis-
men, ilskan som kanaliseras i förakt för politiska 
kompromisser, utgör även ett hot mot de judiska 
minoriteternas framtid, avslutade Rich. 

SAMTIDA ANTISEMITISM I TYSKLAND
Dr. Gideon Botsch, lektor och koordinator för 
forskning och dokumentation om antisemitism 
och högerextremism vid Moses Mendelssohn 
Center for European-Jewish Studies vid Univer-
sität Potsdam, föreläste om samtida former av 
antisemitism i Tyskland.

Botsch redogjorde inledningsvis för utbred-
ningen av antisemitiska uppfattningar i den 
tyska befolkningen. Enligt attitydmätningar bär 
runt 10-12 % av befolkningen på en konsekvent 
antisemitisk hållning. Andelen som instämmer 
i enskilda antijudiska påståenden - t.ex. påståen-
den som associerar judar med makt och rikedom 
- är betydligt högre. Resultaten från EU-organet 
FRA:s studie från 2013 om judars upplevelser av 
antisemitism pekade på att en majoritet av de 
tyska judarna uppfattade frågan som ett stort 
problem i det tyska samhället, många undvek 
av rädsla att på allmän plats bära attribut som 
gjorde dem identifierbara som judar och en bety-
dande andel uppgav att de utsatts för antijudiska 
trakasserier eller våld.  

Antisemitism utgör fortsatt ett viktigt inslag 
inom högerextrema rörelser i Tyskland. Nazister 
och andra högerextrema rörelser sprider en grov 
antisemitism som manifesteras som propaganda 
på nätet, vandalisering och våld. Denna aspekt, 
och inte minst extremhögerns betydelse för att 
sprida judehat via sociala medier, tenderar att un-
derskattas i debatt och forskning, menade Botsch. 

Det går att hitta antisemitiska inslag inom 
det högerpopulistiska partiet Alternative für 
Deutschland, AfD, men partiet undviker gene-
rellt att anspela på fientlighet mot judar, snarare 
instrumentaliserar de frågan om antisemitism 
för att sprida antimuslimska fördomar, förkla-
rade Botsch. Emellertid är AfD mindre benägna 
att framställa sig som s.k. ”Israelvänner” än vissa 

andra högerpopulistiska partier i Europa då de 
även vill appellera till traditionella högerradikala 
väljare som ofta bär på en antisemitisk inställ-
ning. Botsch uppskattade att denna opinion ut-
gjorde ca en tredjedel av partiets väljarbas. 

Han illustrerade AfD:s försök att varken ex-
ploatera eller distansera sig från antisemitism 
med fallet Wolfgang Gedeon i delstaten Baden-
Württemberg. Gedeon, som sitter i delstatspar-
lamentet för AfD, har öppet spridit antisemitisk 
propaganda. Detta ledde till krav på uteslutning 
från delar av partifraktionen i delstaten, men i 
slutänden fick Gedeon stanna kvar. 

Botsch framhöll även antisemitismen inom 
delar av den muslimska minoriteten i Tyskland 
som ett allvarligt problem. Enligt den tyska po-
lisens statistik över hatbrott begås majoriteten 
av dessa av personer med bakgrund i högerex-
trema miljöer, men enligt FRA-studien utgjorde 
den största gruppen gärningsmän av personer 
som respondenterna uppfattat som muslimer, 
påpekade Botsch.    

Han belyste även hur manifestationer arrang-
erade av grupper med bakgrund i Mellanöstern, 
inte minst turkisk-islamistiska sådana, återkom-
mande inbegrep antisemitiska inslag, något som 
inte minst var tydligt i samband med Gazakriget 
2014. Botsch underströk att Israel-Palestinakon-
flikten inte var en orsak till dessa yttringar, utan 
att konflikten erbjöd en möjlighet att ventilera 
hat mot judar.   

Botsch diskuterade även det bredare proble-
met med antisemitism i s.k. Israelkritiska sam-
manhang. Han underströk att kritik mot Israels 
politik var både legitim och utbredd i Tyskland, 
men menade att den i vissa fall innehöll antiju-
diska inslag. Emellertid hävdade han att proble-
met med Israel-relaterad antisemitism i medier 
och antisionistiska former av judefientlighet 
sannolikt var mindre i Tyskland än i vissa an-
dra europeiska länder. Förklaringen låg, menade 
Botsch, i den tyska vänsterns identitet; som en 
följd av landets historia är motståndet mot anti-
semitism både självklart och centralt för viktiga 
delar av den tyska vänstern. 

Slutligen noterade han att antisemitiska fö-
reställningar, i synnerhet om judiska konspi-
rationer, är utbredda i sociala medier där de 
förekommer i olika politiska sammanhang. Till 
denna diskurs hör även slagord som ”Lügen-
presse”, ungefär ”de lögnaktiga medierna”, som 
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hämtats från nazistisk propaganda på 1930-talet. 
Antisemitismens förekomst i olika politiska sam-
manhang försvårar möjligheterna att överblicka 
utvecklingen och en sammansmältning av olika 
strömningar skulle allvarligt förvärra situationen, 
avslutade Botsch. 

JUDEHAT INOM SVENSK EXTREMHÖGER
Jonathan Leman, researcher på Stiftelsen Expo, 
föreläste om antisemitism inom högerpopulis-
tiska och radikalnationalistiska rörelser i Sverige. 
Han beskrev det radikalnationalistiska landska-
pets rörelser, partier och medier och hur dess 
olika aktörer förhåller sig till varandra. Antisemi-
tismen utgör en ideologisk kärna för nazistiska 
Nordiska motståndsrörelsen men spelar även 
en framträdande roll för en rad andra högerex-
trema grupper, något som avspeglas i bloggar, 
podsändningar, förlags- och seminarieverksam-
het, förklarade Leman. 

Det mesta som dessa grupper uppfattar som 
fel och hotfullt - mångkulturella samhällen, 
migration, HBTQ-rättigheter, feminism osv - 
beskrivs som strömningar, förändringar och ske-
enden som orkestreras av en judisk världskon-
spiration vars syfte påstås vara att underminera 
”vita” europeiska nationer, sade Leman.

Enligt Leman har det faktum att Nordiska 
motståndsrörelsen blivit den dominerande ak-
tören inom den rasideologiska sfären inneburit 
att miljön som sådan har radikaliserats. Men han 
menade också att gränserna mellan högerpopu-
listiska och mer extrema rasideologiska rörelser 
och miljöer blivit allt mer flytande: högerex-
trema, antisemitiska aktörer har framgångsrikt 
influerat vissa opinioner som sympatiserar med 
Sverigedemokraterna samtidigt som SD-vänliga 
sajter som Avpixlat närmat sig fascistiska och 
pronazistiska aktörer. Antisemitisk propaganda 
sprids och delas även av vissa SD-politiker och 
delar av partiets gräsrötter, påpekade han.

Lemans förläsning anknöt till flera av de te-
man han utvecklade i en artikel i SKMA:s Ny-
hetsbrev mars 2016. 

ARBETET MOT ANTISEMITISM I EUROPA  
OCH SVERIGE
På eftermiddagen arrangerades två panelsamtal. 
Temat för den första var arbetet mot antisemi-
tism inom EU och i Sverige. Medverkade gjorde 
Katharina von Schnurbein, EU-kommissionens 

koordinator för arbetet mot antisemitism, Joa-
chim Bergström, UD, Birgitta Ohlsson, riksdags-
ledamot (L) och tidigare EU- och demokratimi-
nister, och Andrés Zanzi, kansliråd på enheten 
för diskrimineringsfrågor på Kulturdepartemen-
tet. Samtalet modererades av Willy Silberstein. 

Katharina von Schnurbein beskrev de judiska 
minoriteternas utsatthet i Europa som helt oac-
ceptabel, men menade att det finns en beslut-
samhet inom EU-kommissionen att motverka 
antisemitismen. Insatser inriktas bl.a. på att sätta 
press på regeringar att agera och införa och till-
lämpa lagstiftning mot rasism, förbättra bevak-
ning och rapportering av hatbrott och stärka 
civilsamhällets aktörer. Hon hänvisade också 
till överenskommelsen mellan EU och stora IT-
företag om en uppförandekod för att motverka 
näthat. Vi kanske inte kan få antisemitismen att 
försvinna, men vi måste trycka ner den till en 
nivå där den inte påverkar judars vardag, sade 
von Schnurbein.

Joachim Bergström instämde i att utveck-
lingen var oroande och pekade på bland annat 
hatbrott och spridning av antisemitism på nätet. 
Som sändebud ska han koordinera Sveriges in-
satser mot antisemitism och islamofobi på det 
internationella planet. Bergström framhöll bl.a. 
civilsamhällets  organisationer och interreligiös 
dialog som viktiga komponenter i arbetet. An-
drés Zanzi beskrev kortfattat inslag i regering-
ens vid detta tillfälle ännu ej presenterade hand-
lingsplan mot rasism. Bl.a. ska samordningen av 
insatser förbättras, Forum för levande historia 
ges ett utökat uppdrag och resurserna för civil-
samhällets organisationer öka. 

Birgitta Ohlsson uppmanade regeringen att 
fortsätta stödja det utbildningsprojekt om anti-
semitism, rasism och Förintelsen som SKMA 
drivit och underströk vikten av att i arbetet mot 
rasism och våldsbejakande extremism se och 
erkänna att antisemitism förekommer inom i 
olika extrema ideologier. Ohlsson framhöll den 
franska regeringens insatser på området som be-
römvärda, men uttryckte stark oro över utveck-
lingen i Ungern och Polen. I Polen underblåses 
antisemitismen även av ministrar, noterade hon.

INSTRUMENTALISERING AV FÖRINTELSEN OCH 
EXKLUDERING AV ANTISEMITISM
Den andra panelen behandlade frågan om in-
strumentalisering av Förintelsen och exkludering 

av antisemitism i antirasistisk opinionsbildning. I 
panelen deltog Stéphane Bruchfeld, idéhistoriker 
knuten till Hugo Valentin-centrum vid Uppsala 
universitet och styrelsemedlem i SKMA, Moa 
Matthis, fil.dr. i litteraturvetenskap, författare 
och kritiker i bl.a. DN, och Linnéa Sjödin, frilans-
skribent, litteraturvetare och ansvarig utgivare 
för kulturplattformen Kultwatch. Svante Weyler 
var moderator. 

Stéphane Bruchfeld framhöll att begreppet För-
intelsen är oprecist och försvårar förståelsen av 
vad som hände och varför, av det som förenade 
respektive skiljde den nazityska politiken gente-
mot judar och andra grupper som förföljdes. Han 
betonade vikten av konkretion, dvs att Auschwitz 
inte kan stå som en metafor eller metonym för 
förintelsepolitiken i sin helhet, att berättelsen och 
medvetenheten om Babij Jar inte kan stå för alla 
andra liknande masskjutningar osv. Bruchfeld 
kritiserade även det retoriska och instrumentella 
bruket av begrepp som Förintelsen och antisemi-
tism i antirasistiska sammanhang. 

Moa Matthis menade att användandet av 
Förintelsen som analogi, metafor och metonym 
i den samtida debatten undergräver möjligheten 
att förstå både historiska och samtida skeenden, 
och osynliggör faktiska skillnader och männis-
kors unika erfarenheter och lidande. Hon vände 
sig också mot försök att likställa islamofobi med 
antisemitism. Motivet kan ibland vara att man 
vill låna av det patos som antisemitsmen väcker, 
men resultatet blir även här att man osynliggör 
antisemitismen och suddar ut dess specifika drag 
och historia, menade Matthis.

Linnéa Sjödin beskrev hur antisemitismen 
återkommande exkluderas i den antirasistiska 
debatten och hur falska analogier till Förintel-
sen och antijudiska föreställningar vävdes in i 
diskussioner om bl.a. Israel-Palestinakonflikten. 
Exkluderingen av antisemitismen har delvis med 
okunskap att göra, men även en inom vänstern 
vanlig förståelse av rasism som ”fördomar plus 
makt” hindrar, i förening med stereotypa bilder 
av judar, förståelsen och inkluderingen av anti-
semitism i antirasistiska analyser, menade hon. 
Även Matthis påpekade att vänstern tenderar att 
inte se, eller vilja se, rasismer som inte kan förstås 
i ekonomiska termer eller knytas till europeisk 
kolonialism och imperialism. 

SKMA
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2009 tackade du ja till att bli ny ord-
förande för SKMA. Varför valde du 
att ta på dig uppdraget och enga-
gera dig i just SKMA?

På den tiden jobbade jag på Ekot, 
och där får man knappt ens ha en 
uppfattning om vädret. Jag hade länge 
känt att det vore befriande att få vara 
med i det offentliga samtalet och ha 
en åsikt. Så jag blev väldigt glad när 
jag fick frågan om att bli ordförande. 
Det finns många viktiga organisatio-
ner som sysslar med liknande frågor. 
Men jag är jude och barn till överle-
vande från Förintelsen, kampen mot 
antisemitism är något jag känner 
starkt för. Redan innan 2009 hade jag 
stöttat SKMA:s arbete, eftersom jag 
skrämdes av att det finns mer antise-
mitism än jag tror att många vet om. 
Och problemet tycks inte ha blivit 
mindre med åren. Att tacka ja kändes 
väldigt naturligt. SKMA behövs och 
behöver stöd.

Och vad var det specifikt som du 
ansåg att du själv kunde bidra med 
i SKMA:s arbete?
Jag tror att jag är rätt bra på att förtyd-
liga budskap, och jag är ganska road av 
att vara med i det offentliga samtalet. 
Det har varit väldigt kul att få repre-
sentera SKMA utåt. Och jag tycker 
att jag har bidragit med att synliggöra 
kommittén. Allt fler känner till SKMA 
och vi är mer etablerade i debatten. 
Och jag tycker att vi har blivit mycket 
bättre på att snabbt reagera och där-
med oftare kunnat starta och påverka 
debatter. Viktigt att komma ihåg är att 
jag fått enorm hjälp av andra i SKMA.

SKMA står ju så att säga på två ben 
– å ena sidan sysslar vi med medi-
abevakning och opinionsbildning, 
å andra sidan utbildar vi vuxna och 
ungdomar. Finns det några insatser 
under senare år som du tycker har 
varit extra viktiga?
Jag tycker att vi lyckats utveckla båda 

dessa ”ben” på ett bra sätt. Ett viktigt 
exempel är den stora regeringsstödda 
satsningen 2014-2016, då vi utbildade 
över 400 elever och ett 80-tal lärare 
från 84 högstadieskolor runtom i lan-
det om Förintelsen och antisemitiska, 
rasistiska och antidemokratiska idéer 
och rörelser idag. Alla de lärarutbild-
ningar vi hållit på olika orter, t.ex. de i 
Malmö om antisemitism och islamo-
fobi, har varit både nödvändiga och 
viktiga. Och vårt interaktiva utbild-
ningsmaterial Vad är en människa?, 
som utgår från vittnesmål från över-
levande från Förintelsen och finns till-
gängligt kostnadsfritt online, kommer 
vara viktigt framöver. 

När det gäller vår mediebevakning 
och opinionsbildning har vi många 
gånger spelat en avgörande roll. Ett 
bra exempel är debatten 2013 kring S-
politikern Omar Mustafa, som i rollen 
som ordförande för Islamiska förbun-
det hade framhållit en antijudisk ideo-
log som förebild och inspirationskälla 
för muslimer, försvarat inbjudningar 
av ökända antisemitiska föreläsare 
till förbundets arrangemang, ifråga-
satt huruvida dessa föreläsare hyste 
antisemitiska uppfattningar och hål-
lit öppet för att bjuda in dem på nytt. 

Vi spelade en viktig roll för att upp-
märksamma angreppen på judar under 
Gazakriget 2014 och tydliggöra anti-
semitismens betydelse för islamistisk 
propaganda och terror. Vi har också 
gjort mycket för att belysa antisemi-
tismen bland rappare, hos politiker i 
Malmö och bland sverigedemokrater. 
Vår kritik av antirasister som blundar 
för judehat har också haft betydelse. 
För att bara ge några exempel.

SKMA är en religiöst och politiskt 
obunden organisation, ändå uppfat-
tas vi ibland felaktigt som en judisk 
organisation. Är det något även du 
som ordförande märkt av? 
Under senare år har jag upplevt 
många glädjande och gripande mö-

”Jag tror att vi   står inför växande problem”

Willy Silberstein.
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ten. I judiska församlingar är folk inte vana vid 
att någon ställer sig upp och försvarar dem. Och 
eftersom jag ofta gjort det har vissa varit rörande 
tacksamma. Inte minst kanske personer som är 
ännu äldre än vad jag är, och som till skillnad från 
mig bär på en rädsla att öppet visa att sin judiska 
identitet. 

    Ibland kan jag tycka att jag av medier blivit 
sedd som någon allmänjudisk röst – ”vi måste 
ha en jude, vi ringer Willy Silberstein”. Men sen 

kanske även en del judar inte riktigt förstått eller 
i vissa fall velat förstå vad det innebär att vara 
ordförande för SKMA – det har t.ex. hänt att jag 
fått kritik från folk som förväntar sig att jag ska 
ha en åsikt om omskärelse eller anser att jag ska 
försvara Israel. Och det har ju inte varit och ska 
inte vara min uppgift som ordförande. Det är det 
som är så viktigt med SKMA, att vi endast foku-
serar på antisemitism och rasism och inte ger oss 
in i andra frågor.

Personer som profilerar sig i dessa frågor och 
tar debatten mot antisemitism och rasism ris-
kerar att få utstå otrevligheter av olika slag. 
Har även du drabbats?
Jag och mina nära har aldrig varit utsatta för någon 
allvarlig fara. Men vid ett tillfälle visade nazister 
sitt hat på ett sätt som kom ganska nära, och var 
jobbigt. I övrigt tycker jag faktiskt att jag har fått 

utstå relativt lite. Visst, det skrivs absolut en hel 
del mindre trevliga saker på nätet och kanske har 
det blivit mer av den varan eftersom jag varit ord-
förande i SKMA. Men jag har sällan varit rädd. 

Hur skulle du beskriva utvecklingen i Sverige 
under senare år när det kommer till hur anti-
semitism debatteras t.ex. i medier? Har med-
vetenheten om problemet blivit större?

När det gäller medvetenheten är det jättesvårt 
att veta. Jag tror att den har blivit större, och åter-
igen tror jag att SKMA har satt frågan om anti-
semitism mer på kartan. Samtidigt är jag orolig, 
inte minst i dessa dagar precis efter valet i USA. 
Jag tror det finns en risk att sverigedemokrater får 
luft under vingarna, att nazistorganisationer kän-
ner sig sporrade av Donald Trumps vinst och det 
faktum att högerpopulister och högerextremister 
som Stephen Bannon från den antimuslimska, ra-
sistiska och antisemitiska sajten Breitbart hade en 
viktig roll i Trumps valkampanj och ser ut att få 
det även i den nya amerikanska administrationen. 
Det oroar mig som sagt, och jag kan inte säga att 
jag nu lämnar uppdraget som ordförande med 
känslan att antisemitismen är på tillbakagång. 
Tvärtom tror jag vi står inför växande problem. 

På tal om det: hur tror du situationen ser ut 
i Sverige, Europa och världen när det gäller 
antisemitism om säg 10 år?
10 år är lång tid, det törs jag knappt spekulera 
i. Och jag hoppas att de oroande tendenserna 
i USA och Europa så att säga bara är tillfälliga 
utflykter i fel riktning. Men jag är orolig, för jag 
tror att många underskattar hur utstuderade 
Trump eller hatspridare i Europa egentligen är. 
Det kan t.ex. handla om utspel som att musli-
mer ska stoppas från att resa in i ett land. Utspel 
som självfallet är helt barocka. Det inser kanske 
även vissa av dem som sprider sådana budskap, 
och även om man senare backar från dem har 
man medvetet skickat ut tydliga signaler om var 
man står och hur man ser på olika minoriteter. 
Och därmed appellerar man till vissa opinioner. 
Ibland påstås det att det ”alltid börjar med ju-
darna”, men det kan precis lika gärna börja med 
muslimer eller andra grupper och sedan påverka 
bl.a. judar. Börjar man behandla en grupp i sam-
hället illa, så kommer snart även andra grupper 
att bli utsatta.

Vad krävs i så fall av t.ex. svenska journalister 
och medier i framtiden för att bemöta en så-
dan eventuell negativ utveckling?
Det måste till ytterligare kunskap. Under mina år 
som ordförande har vi på SKMA jobbat mycket 
med upplysningsarbete, och det finns journalis-
ter som tack vare oss har lärt sig väldigt mycket. 
Men det är bara att konstatera att vi på grund av 
våra strama ekonomiska ramar bara kan utbilda 
en bråkdel av landets mediekår, och jag tror att 
de flesta journalister fortfarande kan väldigt lite 
om antisemitismen, dess uttryckformer och kon-
sekvenser. Ta bara en sådan sak som ”sionister”, 
”globalister” och andra vanligt förekommande 
kodord för judar i nutida antisemitisk propa-
ganda. Om man som journalist inte har koll på 
vilka dessa kodord är och hur de används förstår 
man t.ex. inte vilken roll antisemitiska idéer spe-
lar i olika politiska miljöer, och kan således inte 
förmedla det till sina läsare, lyssnare och tittare. 

Du slutar som ordförande, men kommer fort-
sätta vara engagerad i SKMA som styrelsele-
damot. Vad är det som driver dig? 
Jag ser ofta folk som beklagar sig i olika frågor, 
men sen inte gör något. Det räcker inte tycker jag. 
Det är viktigt för mig att själv fortsätta göra något 
för att bekämpa antisemitism. Sen är det också 
en egen tillfredsställelse att jobba med de här frå-
gorna, och jag skulle nog bli lite frustrerad om jag 
bara satt på åskådarplats. Sist men inte minst är 
det ett fantastiskt gäng som jobbar i SKMA och 
det vore tråkigt att lämna det helt. 

Nu har Svante Weyler tagit över som ordfö-
rande för SKMA. Har du några råd till honom?
Jag känner mig så lugn med Svante som efterträda-
re. För det första är Svante en väldigt trevlig person 
och har förmågan att få folk att känna entusiasm 
för våra viktiga frågor. Sådant ska man verkligen 
inte underskatta. Men Svante är också en skicklig 
kommunikatör, han är van vid att kortfattat fram-
föra budskap så att många förstår. Jag tycker att den 
viktigaste uppgiften för en ordförande i SKMA är 
just att förmedla våra budskap. Och där tror jag att 
Svante kommer att göra det jättebra. Det är näm-
ligen viktigt att SKMA fortsätter märkas. Något 
annat vore förödande för den svenska debatten.

Intervjuare: 
Mathan Ravid

”Jag tror att vi   står inför växande problem”

Under hösten fick Svenska kommittén mot antise
mitism en ny ordförande, Svante Weyler. Han tog 
över efter Willy Silberstein som lett organisationen 
sedan 2009. Mathan Ravid frågade Willy Silber
stein om hans erfarenheter från dessa år och hur 
han ser på antisemitismens utveckling i vår samtid.

”Börjar man 
behandla en 

grupp i samhället 
illa, så kommer 

snart även andra 
grupper att bli 

utsatta.”
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1938 var Herschel Grynszpan 17 
år. Han hade skickats till 
den franska huvudstaden 

ett par år tidigare av sina föräldrar i Hannover. 
Han skulle skyddas mot den tilltagande nazis-
tiska förföljelsen i Tyskland.

Grynszpan var statslös jude. Ett ensamkom-
mande flyktingbarn, för att använda en nutida 
terminologi. Han kämpade med att finna sig 
till rätta i ett Frankrike där också antisemitism 
grasserade.

I november 1938 fick Herschel Grynszpan ett 
vykort från sin syster Berta. Det innehöll dra-
matisk information. Hemma i Hannover hade 
familjen hemsökts av myndigheternas brutali-
tet. Nazityskland hade arresterat Grynszpans 
tillsammans med uppskattningsvis 12 000 andra 
judar och transporterat dem ut ur landet. De var 
så kallade östjudar, judar som i början av seklet 
fått skydd i Tyskland undan förföljelse i öst.

Nu hade nazisterna beslutat sig för att fördriva 
östjudar till Polen. Enda problemet för den tyska 
regimen var polackerna. Inte heller de var intres-
serade av att erbjuda tak över huvudet. 

I Nazityskland hade förföljelsen av judar suc-
cessivt stegrats sedan Hitlers maktövertagande 
1933. För att förhindra en exodus från Tyskland 
till Polen hade den polska regeringen beslutat 
att i praktiken ogiltigförklara många polska pass, 
som tillhörde judar som bodde i Tyskland.

Grynszpans och tusentals andra hamnade 
därför i ett ingenmansland vid den polsk-tyska 
gränsen. De internerades i den lilla gränsstaden 
Zbąszyń. Där tvingades de leva under eländiga 
förhållanden – utan mat, vatten och skydd. Tysk-
land ville inte ha dem. Polen ville inte ha dem. 
Åt vilket håll judarna än tittade var de oönskade.

Berta Grynszpans vykort var ett nödrop om 
hjälp till brodern Herschel i Paris: ”Ingen berät-
tade för oss vad som var i görningen, men vi för-
stod att detta skulle bli slutet… Vi har inte ett öre 
kvar. Kan du skicka oss något?”

Herschel Grynszpan läste vykortet. Sedan fat-
tade han sitt livs mest dramatiska beslut. Med 
hjälp av lånade pengar gick Grynszpan och köpte 
en pistol. Därefter begav han sig till den tyska 

ambassaden i Paris. Han fick träffa tredjesekre-
teraren på legationen, den 29-årige diplomaten 
Ernst vom Rath. 

Herschel Grynszpan tog upp sitt nyanskaffade 

skjutvapen. Han avfyrade sedan två skott mot 
Ernst vom Rath. 

Två dagar senare, den 9 november 1938, var 
Ernst vom Rath död. Nyheten spred sig interna-
tionellt.

I NAZISTERNAS HISTORIA var 9 november redan en 
speciell dag. Vid samma tidpunkt 1923 hade Hit-
ler försökt genomföra en statskupp i Tyskland, 
och misslyckats.

15 år senare, den 9 november 1938, var det 
nazistiska ledargarnityret samlat i München för 
att högtidlighålla minnet av försöket till maktö-
vertagande – känt som ölkällarkuppen. Nyheten 
om Ernst vom Raths död nådde gruppen. Den 
framkallade en snabb reaktion.

Joseph Goebbels, Nazitysklands propaganda-
minister, höll ett tal som var starkt uppviglande. 
Han stämplade mordet i Paris som en attack från 
”den internationella judenheten”. Det skulle, en-
ligt Goebbels, inte förvåna om det tyska folket 
i ren upprördhet tog lagen i egna händer och 
attackerade judiska företagare.

Signalen var sänd. Via telefon gavs nazistiska 
fotsoldater instruktioner. Det var inte bara legi-
timt att hetsa mot tyska judar. De skulle fysiskt 
angripas. Mordet på Ernst vom Rath blev före-
vändningen. Kristallnatten var ett faktum.

VI HAR SAMLATS här i dag för att minnas de pog-
romer som iscensattes av nazisterna den 9 no-
vember 1938, de värsta attackerna mot judar i 
Tyskland sedan medeltiden. 

Denna händelse är känd som Kristallnatten. 
Det är ett bedrägligt namn som riskerar att 
föra tankarna till en vacker händelse under en 
enskild natt. Sanningen är att novemberpogro-
merna pågick i flera dagar, och utspelade sig i 

såväl Tyskland som Österrike. De var allt annat 
än spontana.

Judiska butiksägare fick sina skyltfönster sön-
derslagna. Deras affärer utsattes för vandalisering 

I samarbete med Judiska församlingen i Stock

holm och Föreningen Förintelsens överlevande 

arrangerade SKMA i Stockholms stora synagoga 

den 9 november 2016 en minnesstund med 

anledning av årsdagen av Novemberpogromen 

1938. Kvällens huvudanförande hölls av Peter 

Wolodarski, chefredaktör vid Dagens Nyheter. 

Här följer hans tal.

 Herschel Grynszpan, fotograferad efter att han 
arresterats i Paris den 8 november 1938.
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Baden-Baden i samband med Novemberpogromen 1938:  
Judiska män arresteras och förs till koncentrationsläger. 
FOTO: BUNDESARCHIV, BILD 183-86686-0008 / CC-BY-SA 3.0
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och plundring – ett öde som även drabbade ju-
diska hem. Natten mellan den 9 och 10 novem-
ber brändes och förstördes över 1400 synagogor 
och bönehus. 30 000 judiska män skickades till 
koncentrationsläger.

Den tyska tidningen Der Spiegel gick för någ-
ra år sedan igenom vad utländska diplomater i 
Tyskland skrev hem till sina utrikesdepartement 
om Kristallnatten. Rapporterna är på många sätt 
talande.

Den brittiske generalkonsuln Robert Town-
send Smallbones hade sett stora delar av världen 
innan han kom till Tyskland. Trots den nazistiska 
regimens skräckvälde hade han höga tankar om 
tyskarna – ”de var vanligtvis snälla mot djur, barn, 
äldre och handikappade. De tycktes inte ha någon 
grymhet i sig”, skrev Smallbones till brittiska UD.

Nu var han chockad över vad detta kultiverade 
folk kunde ta sig till.

I Frankfurt, rapporterade Smallbones, hade 
judar förts till en stor byggnad och tvingats på 
knä med huvudena mot marken. Några av dem 
kräktes. Vakterna grep då tag om de ”skyldiga” i 
nackskinnet. Hår och ansikte användes sedan för 
att torka bort spyorna från marken. 

Efter några timmar fördes offren till kon-
centrationslägret Buchenwald. Där torterades 
många, några misshandlades till döds. Fångarna 
var enligt Smallbones rapport från 1938 även 
tvungna att urinera i varandras munnar. 

”Jag smickrade mig själv med att jag förstod 
den tyska nationalkaraktären”, skriver general-
konsuln och tillade: men jag hade inte väntat mig 
detta ”utbrott av sadistisk grymhet”.

NOVEMBERPOGROMEN BERÖVADE 1500 judar livet. De 
flesta mördades, en del begick självmord. Slut-
satsen kunde ingen ta miste på: judarna skulle 
bort från Tyskland.

Detta var ”katastrofen före katastrofen”, en 
isande varning om skräcken, terrorn och bruta-
liteten som väntade.

”Jag skulle inte vilja vara jude i Tyskland”, sade 
Hermann Göring när han kommenterade den 
speciella försoningsskatt som Nazityskland se-
nare tvingade de judiska offren för Kristallnatten 
att betala – en grym ironi.

De utländska diplomaterna, som Der Spiegel 
berättar om, bar vittnesbörd om de mörka da-
garna i november 1938. De såg, de förfasades, 
de uttryckte sin bestörtning i rapporter till sina 
huvudstäder. Men vad ledde det till?

Inget land bröt sina diplomatiska förbindelser 
med Nazityskland. Inget land införde sanktio-
ner. Bara USA kallade hem sin ambassadör till 
Washington. 

Och värre än så: gränserna till nästan alla län-
der förblev stängda för Tysklands 400 000 judar.

Det fanns knappt någonstans att fly. Det fanns 
inga öppna hjärtan för de förföljda och terrorise-
rade. Det fanns bara väntan på en senare trans-
port mot Förintelsen.

NÄR VI MINNS offren från Kristallnatten ska vi 
också minnas Herschel Grynszpan. Vi ska min-
nas varför han begav sig till den tyska ambas-
saden i Paris. Och vi ska minnas de tusentals 
judar i Tyskland som kördes ut från sina hem, 
plundrades på sina tillgångar och dumpades 
på gränsen till ett annat land, som inte heller 
önskade dem.

När demagoger och antidemokrater runt om 
i världen åter spottar på minoriteter, åter driver 
människor på flykt, åter stänger varje hopp om 
en fristad, så kan ingen av oss säga: Vi vet inte var 
hets och hat kan leda. Vi vet inte att ord ofta leder 
till handling. Vi vet inte vad det innebär att vara 
oönskad av en hel värld.

Novemberpogromen är en mörk judisk erfa-
renhet, men inte bara. Den är ett öppet sår för oss 
alla, som människor.

Peter Wolodarski
Chefredaktör Dagens Nyheter

Novemberpogromen är en mörk judisk  
erfarenhet – och ett öppet sår för oss alla

Peter Wolodarski talar i Stockholms stora syna-
goga den 9 november 2016.
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”Kristallnatten 
är ett bedrägligt 

namn som 
riskerar att föra 
tankarna till en 
vacker händelse 
under en enskild 

natt.”
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En resa som berör och upprör

U
nder hösten 2016 arrangerade 
SKMA en utbildningsresa till några 
av Förintelsens platser i Polen med 
syftet att föra vidare kunskapen om 
och minnet av nazisternas brott mot 

mänskligheten. Det är av största vikt att vi lärare 
fördjupar våra kunskaper om Förintelsen. Dels 
för att öka vår förmåga att undervisa om ämnet 
och möta de diskussioner och samtal som upp-
står i klassrummet. Dels för att få ungdomar att 
förstå varför kunskap om dessa historiska hän-
delser är viktigt för oss idag.

Vi var en grupp på 21 personer varav de 
flesta var lärare, men även ungdomsledare från 
Svenska kyrkan och ett par personer som går 
SKMA:s guideutbildning deltog. Lena Jersenius 
var vår ständiga guide. Förutom att resan var 
mycket välplanerad med besök på relevanta 
platser bistod Lena med historiska fakta och 
överlevandes vittnesmål kopplade till de auten-
tiska platserna. 

Fakta är självfallet oerhört viktig att kunna, men 

det var när 
Lena läste vitt-
nesmålen som 
vi blev mest be-
rörda. Det var 
de som fyllde 
våra ögon med 
tårar, som vi 
mådde fysiskt 
illa av. Jag blev 

överraskad av hur starkt vittnesskildringarna på-
verkade mig. Mina förväntningar på resan var ju 
att besöka platser och få mer kunskap om histori-
en men den smärta som berättelserna förmedlade 
gav ännu mer förståelse.  

VÅR RESA STARTADE på Arlanda den 26 oktober, inn-
an dess hade vi deltagit i SKMA:s förberedande 
tredagarsseminarium i Stockholm om Förintel-
sen, antisemitism och rasbiologi. Resans första 
stopp var Warszawa. Där besökte vi bland annat 
det före detta gettoområdet, där över 400 000 
människor tvingades bo under fruktansvärda 
förhållanden. Trångboddhet, sjukdomar och 
svält som ledde till en långsam och plågsam död 
var det som väntade många av de människor 
som blev instängda innanför murarna. 

En viktig plats i gettot var Umschlagplatz, om-
lastningsplatsen, eftersom det var därifrån som 
deportationerna till förintelselägret Treblinka 
skedde. När vi står på exakt den platsen läser vår 
guide Lena en oerhört stark text ur boken Ninas 

resa av Lena Einhorn. Det var här på Umschlag-
platz som Lena Einhorns mamma Nina gjorde 
vad som skulle visa sig vara det rätta valet, ställde 
sig sist i kön, och därför av en slump hade turen 
att överleva. 

Vi åkte vidare mot Treblinka, en liten by 
som ligger vid järnvägen mellan Warszawa 
och Białystok. Redan 1941 fanns där ett ar-
bets- och straffläger, Treblinka I. Våren 1942 
fick straffångarna en ny uppgift, de skulle bygga 
Treblinka II enligt samma modell som förintel-
selägren Sobibor och Belzec. När Treblinka II 
stod färdigt ansågs det vara det mest ”perfekta” 
förintelselägret. Dess stängsel bestod av dubbla 
rader med taggtråd varav det inre stängslet 
hade flätade grenar mellan taggtråden så att 
ingen kunde se ut eller in. Det byggdes även ett 
järnvägsspår in i lägret. Ingen av de judar som 
byggde lägret överlevde. Totalt mördades cirka 
900 000 människor i Treblinka.  

VÅR FÄRD FÖRDE oss vidare mot staden Tykocin, 
vars judiska församling länge var känd för sina 
framstående rabbiner. Redan på 1500-talet hade 
judar börjat flytta in i staden. År 1941, i augusti 
månad, mördades omkring 2000 judar från Ty-
kocin. De fördes ut ur staden och in i en närlig-
gande skog. Där grävdes tre stora gropar som 
blev massgravar. Idag finns det tre monument 
resta på platsen. När vi vandrar genom skogen 
är det helt vindstilla och tyst. Inga fåglar. Inga 
djur. Bara tystnad.

Under hösten arrangerade SKMA en fortbildning om Förintelsen, 

nazismen, antisemitism och rasbiologi för framför allt lärare. Ett 

viktigt led i utbildningen var en studieresa till Förintelsens platser 

i Polen. En av deltagarna var Ingegerd Norder, gymnasielärare i 

Karlstad, som här skriver om resan och de tankar den väckte.

SKMA utbildar

Treblinka.
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Tystnaden finns 
även i synagogorna. 
Det finns inga män 
på sabbaten. Det finns 
inga kvinnor på sab-
baten. Det föds inte 
längre några judiska 
barn. Många av Polens 
städer och byar töm-
des helt på judar, som 
ibland utgjorde majori-
teten av befolkningen. 

Det väcktes nya frå-
gor hos oss deltagare 
för varje plats som vi 
besökte. Till exempel: 
Vad hände i Europa 
10-15 år före Förin-
telsen? Vad händer i 
Europa idag? Vad ser 
vi av det som händer 
idag? Vad ser vi inte av 
det som händer idag? 
Vi måste försöka lära oss om och av historien ge-
nom att se den propaganda som systematiskt ba-
sunerades ut om människors olika värde. Vågar 
vi se dagens propaganda? Ja, jag tror att många 
ser att retoriken om människors olika värde har 
förändrats i Sverige och världen, men det är få 
som reagerar och agerar.  

Auschwitz I och Auschwitz II-Birkenau blev 
våra sista och kanske de svåraste upplevelserna 

under resan. När 
vi gick in genom 
porten med tex-
ten Arbeit macht 
frei var stäm-
ningen i gruppen 
spänd. Efter att 
ha vandrat runt 
bland hus fyllda 
med resväskor, 
kastruller, glasö-
gon och skor från 
fångarna går vi 
in i ett rum som 
visar filmer på 
lekande judiska 
barn före Förin-
telsen. Jag mår 
fysiskt dåligt och 
måste gå ut ur 
huset. Kontras-
ten är outhärdlig. 
Barnen som leker 

på filmerna var borta bara några år senare. Barn.

SISTA DAGEN VAR vikt åt Birkenau. Vi startar med 
att Lena läser en överlevandes vittnesmål vid 
järnvägsrampen. Texten handlar om tonårspoj-
ken Sioma Zubicky som berättar om när han 
och familjen anlände hit. Mamman hade svårig-
heter att gå av tåget samtidigt som både väskan 
och lillebror skulle med. Sioma är mycket irri-

terad på sin långsamma och fumliga mamma. 
Han säger till henne flera gånger att hon måste 
skynda sig – ”rör på dig!”. Sioma fick leva resten 
av sitt liv med att han hade snäst åt sin mamma 
den sista gången de sågs.  

I Birkenau finns minnesstenar resta, bland an-
dra för de judar som kom från Norge och mörda-
des i lägret. Det ofattbara drabbade även Norges 
judiska befolkning under den tyska ockupatio-
nen. Judar som bodde utspritt över hela landet 
tvingades åka till Oslo och därefter båt till Polen 
för att gasas ihjäl. Hur kunde det hända? Här har 
mänskligheten nått sin 
absoluta nollpunkt. 

Vi måste våga se 
det som hänt och det 
som händer i dag. Vi 
måste våga ta diskus-
sionen men också våga 
engagera oss i andra 
människor. Just nu är 
det många som delar 
upp människor i ”vi” 
och ”dem”. Det är dags 
att arbeta för de de-
mokratiska värdena på 
riktigt, kämpa för att de 
mänskliga rättigheterna 
ska bli mer än bara ord 
på ett papper. 

Ingegerd Norder

En resa som berör och upprör
”Tystnaden finns 

även i synagogorna. 
Det finns inga män 

på sabbaten. Det 
finns inga kvinnor på 

sabbaten. Det föds 
inte längre några 

judiska barn.”

Auschwitz II-Birkenau.
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Ingegerd Norder ar-
betar på Introduk-
tionsprogrammen 
på Nobelgymnasiet 
i Karlstad. Hon un-
dervisar i samhälls-
kunskap, historia, 
religion och svenska 
som andraspråk.
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På den judiska sektionen av östra kyrkogården i Malmö lig-
ger gravstenar ned för att undvika vandalism. Judar som 
vakar över sina bortgångna i kapellet har trakasserats. 
Brandattentat har flera gånger riktats mot den judiska be-
gravningsplatsen på Föreningsgatan. Anhöriga till judiska 

bortgångna väljer i vissa fall bort judiska symboler på gravstenen för att 
kunna sörja i frid. Ända in i döden visar den svenska antisemitismen 
sitt fula nylle. 

Att bära judiska symboler på svenska gator och torg medför en risk 
för attacker och glåpord. Många svenska judar vittnar om hur de trakas-
seras i sina hem, på sina arbetsplatser och i skolan. 

De flesta förstår självfallet att detta är vidrigt. Att det begränsar 
judars grundläggande mänskliga och demokratiska 
rättigheter. Ändå är acceptansen hög, ty många vill 
förstå förövarna. Man förstår att folk är upprörda 
”med tanke på vad som händer i Mellanöstern”. Som 
om gravskändning och trakasserier av Sveriges judar 
på något sätt skulle utgöra en legitim form av kritik 
av Israel. 

Oavsett hur flagranta uttryck antisemitismen tar 
sig tycks det dessutom alltid finnas en svensk kultur-
personlighet redo att rycka ut för att legitimera och 
bortförklara. Dessa kulturpersonligheter är alla självutnämnda experter 
på antisemitism. DE vet när det är på riktigt och när det blott är ”den 
israeliska lobbyn” som försöker skifta fokus från konflikten i Mellan-
östern. 

Vad svenska judar säger är helt oviktigt. Den i andra sammanhang 
vanliga antirasistiska analysen om tolkningsföreträde gäller av någon 
anledning inte den judiska minoriteten. Istället anklagas judar i Sveriges 
största kvällstidning för att ljuga och överdriva. 

Det spelar ingen roll hur många gånger 1930-talet ringer och vill ha 
sin antisemitiska idétradition tillbaka, de svenska kulturpersonlighe-
terna slänger argt på luren och konstaterar bryskt att judehat inte är 
något större problem i Sverige idag. 

I ETC (7/10) skriver Andreas Gustavsson en ledare om antisemi-
tismen inom SD. Han drar slutsatsen att de nu passerat en gräns för 
vad det svenska samhället tolererar. Enligt Gustavsson finns nämligen 
inte någon ”mindre accepterad form av rasism än just antisemitism” 
i Sverige. 

Idén om att judar besitter ett privilegium över andra rasifierade grup-
per är dessvärre utbredd inom den antirasistiska rörelsen och en sida av 
den uråldriga antisemitiska tanken om judar som en premierad grupp. 
Ofta används judar därför som en pedagogisk modell för att visa att 
något är rasism. Förklaringar som ”byt ut [minoritet] mot judar och 

du ser att det är rasism” eller ”det där hade hen aldrig kommit undan 
med om det hade gällt judar och inte [minoritet]” ekar frekvent i de 
antirasistiska korridorerna. 

Utsagorna saluför idén om antisemitism i Sverige som ett avslutat 
kapitel. Samtidigt vädras antisemitiska åsikter friskt i offentligheten 
utan att tillstymmelse till åtgärd vidtas. 

Sverige har aldrig konsekvent bekämpat antisemitism och antise-
mitismen är knappast mindre accepterad än många andra former av 
rasism. Snarare tycks det vara så att acceptansen för antisemitism, lik-
som för andra rasismer, ser olika ut i olika opinioner. Det som avgör 
repressalierna för antisemitiska uttalanden handlar mer om avsändaren 
än om vad som sagts. 

Majoritetskulturens ”krafttag” handlar ofta mer om 
att stärka den egna självbilden som god, och mindre 
om att minoritetskulturer skall kunna leva i frihet från 
förtryck och diskriminering. Därför kommer din kar-
riär troligtvis inte alls att slås i spillror av att du yttrat 
eller legitimerat antisemitism. 

Påstår du att judar ljuger om sin oro för hat och 
terror, då belönas du istället med epitetet ”veckans 
viktigaste text”, för att citera Aftonbladets kulturchef 
Åsa Linderborg om Jan Guillous obehagliga krönika 

efter terrorattacken mot synagogan i Köpenhamn. Hävdar du att judar 
inte kan vara svenskar förrän de gett upp sin judiskhet, då kan du vara 
andre vice talman i Sveriges riksdag. 

Påstår du att Sverigedemokraterna infiltrerat den judiska försam-
lingen för att sprida antimuslimsk propaganda, då är du rätt man för 
att leda en statlig utredning. Är du av uppfattningen att en judisk 
familj styr världens banker och medier, då är du välkommen på anti-
rasistiska festivaler och din EM-låt promotas friskt i kvällspressen. 

Tycker du att ”jävla jude” är en rimlig benämning på någon du upp-
fattar som snål? Inga problem, så länge folk gillar din musik får du 
okritisk exponering i svenska TV-kanaler och tidningar. Anser du att 
judarna är ”jävligt gnälliga” och att detta judiska gnäll illvilligt stjäl fokus 
från allt annat lidande i världen? Frukta icke. I Sverige är detta utmärkt 
stand-up-stoff som du kan yttra till skrattsalvor och applåder. 

Likställa judar med nazister? Sprida antisemitiska karikatyrer? Rela-
tivisera och/eller förneka Förintelsen? Inga konstigheter! Detta är Sve-
rige 2016 och folk i allmänhet bryr sig precis lika lite om antisemitism 
som rasismen som drabbar andra minoritetsgrupper. 

Alvar Sand
Alvar Sand är frilansskribent och antirasistisk debattör med Öre-

sundsregionen som sitt primära verksamhetsområde.

Myten om det anti-
antisemitiska Sverige

Gästkrönika av Alvar Sand

”Många  
vill förstå  

förövarna.”

G Ä S T K R Ö N I K A
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ELEV- OCH STUDIERESOR
Under december 2016 arrangerade SKMA två 
elevresor till Krakow, Auschwitz och Rabka 
med elever och lärare från Gullvivaskolan i 
Fruängen och Hulebäcksgymnasiet i Möln-
dal. Resorna leddes av Ewa Andersson. 19-23 
februari 2017 leder Callie Carning ytterliga-
re en SKMA-resa, för elever och lärare från 
Kunskapsskolan i Täby.

UTBILDNINGAR OCH SEMINARIER 
2-6 DECEMBER
SKMA har beviljats EU-stöd för en vidare-
utveckling av det interaktiva utbildnings-
materialet ”Vad är en människa?”, som 
utgår ifrån överlevandes vittnesmål. Till-
sammans med partners i Litauen, Polen, 
Rumänien, Ungern och Österrike kommer 
vi ta fram ett internationellt verktyg för un-
dervisning om Förintelsen. 2-6 december 
arrangerade SKMA projektets första inter-
nationella partnermöte, i Stockholm. Ca 35 
personer deltog.

3 DECEMBER
Lördagen den 3 december, under det första in-
ternationella partnermötet (se ovan), arrang-
erade SKMA en informationskväll på Judiska 
församlingens kultur- och utbildningshus Ba-
jit. Under kvällen talade SKMA:s ordförande 
Svante Weyler och styrelseledamot Willy 
Silberstein, och Lena Jersenius, utbildnings-
ansvarig på SKMA, presenterade undervis-
ningsmaterialet ”Vad är en människa?” samt 
det kommande EU-projektet. Ca 70 personer 
deltog, bland dem överlevande från Förintel-
sen, deras familjer samt representanter för 
Litauens, Rumäniens och Österrikes ambas-
sader.

10-12 FEBRUARI
10-12 februari arrangerar SKMA en ut-
bildning i Stockholm om antisemitism och 
fördomar. Deltagare är 15 ungdomar från 
Malmö som är medlemmar i Siavosh Derak-
htis organisation ”Unga Mot Antisemitism 
& Främlingsfientlighet”. Utbildningen leds 
av SKMA:s Mathan Ravid, och dess syfte är 

att ge deltagarna ökad kunskap om och ef-
fektiva verktyg i arbetet mot antisemitism och 
andra former av rasism. Gästföreläsare under 
utbildningen är Jonathan Leman, researcher 
och utbildare på Stiftelsen Expo. Jonathan 
kommer att tala om de mest aktiva rasistiska 
organisationerna i Sverige och deras propa-
ganda, inte minst på nätet.

VÅREN
Under vårterminen 2017 arrangerar Forum för 
levande historia i samarbete med Skolverket 
en serie konferenser på temat ”Kunskap, öp-
pen diskussion och aktiva insatser – så möter 
vi rasism och främlingsfientlighet i skolan”. 
Konferenserna riktar sig till lärare i grundskola 
och gymnasieskola, fritidspersonal i skola och 
fritidshem, förskolelärare, förskolechefer, rek-
torer, skolhuvudmän samt personal i elevhälsa 
och vägledning/SYV. De första två konferen-
serna äger rum i januari 2017, i Hässleholm 
och Skövde. Mathan Ravid kommer delta för 
att informera om SKMA:s undervisningsma-
terial och utbildningar.

Kalendarium

Jossebell ABSKMA HAR BEVILJATS EU-stöd för att samordna vidareutvecklingen av vårt inter-
aktiva undervisningsmaterial ”Vad är en människa?”, som utgår från vittnesmål 
från Förintelsen och finns tillgängligt kostnadsfritt online. Projektet inleddes 2-6 
december 2016 med ett första partnermöte i Stockholm. 

Under mötet hölls föreläsningar, seminarier och workshops. Bl.a. diskutera-
des vilka nya vittnesmål som det redan befintliga materialet ska utökas med. 
Representanter för Zachor Foundation i Ungern presenterade sina ungdoms-
utbildningar om Förintelsen, antisemitism och rasism. Stéphane Bruchfeld, idé-
historiker och medlem i SKMA, höll ett seminarium om begreppet Förintelsen, 
dess bakgrund och de betydelser och innebörder det har idag, liksom hur det 
används i olika sammanhang. Bruchfeld underströk att begreppet inte är ana-
lytiskt, och gav tips på hur man som pedagog kan undervisa om den nazityska 
politiken mot judar och andra grupper, utan att fastna i begreppsdiskussioner 
om vad "Förintelsen" bör betyda.

Sammanlagt deltog ca 35 personer från SKMA, Zachor Foundation, POLIN 
- Museet för de polska judarnas historia i Warszawa, Polen, Association Me-
moriala Hebraica i Rumänien, Jiddischinstitutet vid Vilnius universitet, Litauen, 
Klagenfurt universitet i Österrike och Institute of Tolerance i Lodz, Polen. Nästa 
internationella partnermöte äger rum i Budapest i mars 2017. 

Seminarium om undervisnings
material om Förintelsen

Luminita Cordea och Daniel Stejeran presenterar undervisning om Förintelsen i 
rumänska skolor. 
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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 över 1250 
lägenheter och 200 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

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

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

Läs mer på skma.se eller ring 08 667 60 90
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Det du ger får du tillbaka
– bli bäst på sälj!

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

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

Om Susanne  Einhorn:

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

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

event
fakta

nyhetsbrevseplustidning

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

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

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

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

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

BESTÄLLIDAG!
Boken som inspirerar dittteam!

Vill du ha någon som tillvaratar 
våra judiska intressen imorgon? 

Bli då medlem i en 
Judisk församling idag!

De judiska församlingarna har som uppgift att möjliggöra ett 
judiskt liv idag – och för våra barn och barnbarn imorgon. 

Vi har ett stort utbud och representerar våra medlemmar i många olika 
frågor, både i media och gentemot statsmakten. 

Du behövs NU för att vi skall kunna fortsätta vår viktiga verksamhet. 

Bli medlem i en församling nära dig!

Judiska Församlingen
Göteborg

www.judiskaforsamlingen.se
www.jfst.se

www.jfm.se

Vill du ha någon som tillvaratar 
våra judiska intressen imorgon? 

Bli då medlem i en 
Judisk församling idag!

De judiska församlingarna har som uppgift att möjliggöra ett 
judiskt liv idag – och för våra barn och barnbarn imorgon. 

Vi har ett stort utbud och representerar våra medlemmar i många olika 
frågor, både i media och gentemot statsmakten. 

Du behövs NU för att vi skall kunna fortsätta vår viktiga verksamhet. 

Bli medlem i en församling nära dig!

Judiska Församlingen
Göteborg

www.judiskaforsamlingen.se
www.jfst.se

www.jfm.se

De judiska församlingarna är förenade i Judiska Centralrådet i Sverige

www.judiskacentralradet.se

Judiska Församlingen
Nordvästra Skåne

Helsingborg
info@jfns.se

STÖDER SKMA
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Investering i Kunskap AB
Strategikonsulting & Investeringar

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

Willy  
Silberstein 

AB 
erbjuder

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

träning med Willy Sil-
berstein, dina chanser 

att nå ut förbättras 
avsevärt. 

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

debatter eller utfrågn-
ingar.

Så här sade f.d. 
näringsministern om  
Willy Silberstein som 

moderator: 
 

”Willy Silberstein kan få en 
debatt att lyfta. Han ställer 

vassa frågor, håller högt 
tempo och ger sig inte för-

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

derhållande.”  
Björn Rosengren, f d 

näringsminister

Willy Silberstein,  
070 606 26 00

willy@silbersteinab.se

MANA RE
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Talent Insights

En pärla bland
Sveriges analysverktyg

www.ipu1973.se

ett verktyg som ger viktiga
insikter kring beteenden och drivkrafter

och belyser individens utvecklingspotential

Talent Insights

Demorapport
kan erhållas

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 forsk-

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

andra svenska demokratiska antirasistiska organisationer. Vi sam-
arbetar även med Forum för levande historia.

•	 bedriver ett långsiktigt arbete för att bredda och fördjupa kunska-
perna om antisemitism, rasism och Förintelsen inom skolan. Ett 
led i detta projekt är arrangerandet av seminarier över hela landet 
för lärare, liksom årliga fortbildningsresor till forsknings- och ut-
bildningsinstitut i Polen och Baltikum.

•	 producerar och distribuerar skrifter och annat undervisnings-
material om Förintelsen, antisemitism, rasism och nazism.

•	 ger ut ett nyhetsbrev som skickas till kommitténs medlemmar, 
lärar nätverk och opinionsbildare.

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