
svenska
kommittén

mot
antisemitism 1

FÖR ANDRA GÅNGEN genomförde nazistiska Nordiska motstånds-
rörelsen (NMR) en demonstration på första maj, denna gång 
i Falun. I marschen deltog 
mellan 550 och 600 perso-
ner vilket är fler än vid förra 
årets marsch. I talen angreps 
regeringen och politiker i de-
mokratiska partier som ”folk-
förrädare”. 

Antisemitismen är cen-
tral i NMR:s ideologi och 
genomsyrade manifestatio-
nen. I kallelsen till marschen 
välkomnades ”alla folkfrän-
der som önskar ersätta sio-
nisternas folksplittringspoli-
tik med sann folkgemenskap”. 

I tal meddelades, enligt Ex-
pos rapportering, att ”sionismen” eller ”globalisterna”, i detta 
sammanhang kodord för en judisk konspiration, styr världen 
och ligger bakom EU, arbetarrörelsen och feminismen. Nazi-

tyskland hyllades och Förintelsen förnekades.
På en banderoll fanns en överkorsad davidsstjärna. Med 

anledning av detta ska Justi-
tiekanslern ha inlett en förun-
dersökning gällande hets mot 
folkgrupp. 

Nazisternas manifestation 
möttes av en än större mot-
demonstration. Den antirasis-
tiska sajten ”Inte rasist, men” 
genomförde en insamling mot 
nazism och antisemitism där 
delar av de insamlade medlen 
skänktes till SKMA. 

I Aktuellt i SVT den 2/5 un-
derströk SKMA:s ordförande 
Svante Weyler vikten av att ta 
hotet från nazisterna på allvar 

och manade till kraftfulla insatser mot hatpropaganda och För-
intelseförnekande. Svante Weyler tog även upp dessa frågor i en 
artikel i Expressen den 9/5. 
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Judehat  
förenar 
”I Umeå har det 
alltså handlat om 
nazister – den typ 
av extremister som 
de flesta spontant 
förknippar med anti-
semitism. Men jude-
hatet är ingalunda 
isolerat till skräniga 
Hitlerbeundrare. 
Snarare är det så 
att judehat eller 
svårigheter att be-
trakta judar som in-
divider med samma 
rätt till hänsyn och 
respekt som andra 
både finns som ett 
'bakgrundsbrus' 
också i länder som 
Sverige och går i 
dagen i extrema rö-
relser mer generellt. 
I Malmö handlar 
det om extrema 
islamister som 
betraktar både mus-
limer med annan 
uppfattning, judar 
och anhängare av 
andra religioner som 
fiender eller avfäl-
lingar. ... En tredje 
variant...är att 
grupper på den yttre 
vänsterkanten styrs 
av egendomliga 
föreställningar om 
judar, trots en reto-
rik om 'solidaritet' 
med förtryckta.”

Håkan 
Holmberg

UNT 4/4 2017

SKMA: Ta hotet på allvar

Attityder till judar  
i Östeuropa

ANTISEMITISM I SOCIALA MEDIER
EN NY STUDIE, publicerad av World Jewish Congress, har kartlagt förekomsten 
av antisemitism i sociala medier. Studien inkluderar ett stort 
antal språk, inklusive svenska. 

Hur väl undersökningen fångar in den faktiska förekomsten 
av antisemitism i sociala medier är oklart, men enligt resultaten 
postades under fjolåret 382 000 antisemitiska inlägg på Twitter, 
Facebook, Instagram och YouTube. Det betyder fler än 1000 
antijudiska postningar per dag, ett snitt på 43 inlägg per timme 
eller en antisemitisk postning var 83:e sekund. Enlig studien 
exponerades 29 miljoner användare för antisemitism under 2016.

SKMA:s ordförande Svante Weyler belyste hotet från nazismen 
i Aktuellt den 2/5.

Nazistmarschen i Falun

Al-Qaida: ”Leta efter 
judiska mål” 

DEN JIHADISTISKA TERRORRÖRELSEN al-Qaida uppmanar till angrepp 
mot judar runt om i världen. I en video som publicerades i maj 
manade Osama bin Ladens son Hamza bin Laden anhängare 
att utföra så kallade ”lone wolf”-attacker mot judar och ”kors-
farare” i väst istället för att resa till Syrien och andra platser. 

När det gäller valet av måltavlor sade bin Laden ”leta efter 
judiska mål överallt”, hittas inga sådana ska angreppen riktas 
mot amerikanska mål. 

PEW RESEARCH CENTER har undersökt inställningen till judar och 
andra minoriteter i Central-och Östeuropa. Runt hälften av re-
spondenterna i flera länder uppgav att de inte skulle acceptera 
judar som familjemedlemmar. Totalt svarade cirka en femtedel 
att de inte ville ha judar som grannar och omkring tio procent 
sade sig inte acceptera judar som medborgare i landet. 

Inställningen till judar var mest negativ i Armenien, Georgien, 
Grekland, Rumänien och Litauen. Inställningen till romer och 
muslimer i de undersökta länderna var än mer negativ. 

Exempel på antisemitiska inlägg på Twitter.
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DET HÄR ÄR INGET SEMINARIUM 

E
merich Roth är 92 år. Han står framför 
personalen på Forum för levande histo-
ria. Jag är lite nervös, säger han, jag är 
ovan att tala inför en så kunnig publik. 
Oftast utgörs hans åhörare av elever i 

de svenska skolorna. I fyrtio år höll han tyst om 
sina erfarenheter från Auschwitz, Buchenwald 
och Theresienstadt, men de senaste tjugofem 
åren har han ägnat all sin tid åt att förmedla sina 
fasansfulla erfarenheter till en, som han säger, 
mestadels okunnig publik. 

   Snart orkar han inte mer, och när han tyst-
nar, tystnar de andra också. Vi tystnar samti-
digt, vi överlevande vittnen, säger Roth med 
ett snett leende.

 
TVÅ ANDRA GAMLA män är också upptagna av his-
torien, de har dessutom ett gammalt vänsteren-
gagemang gemensamt – och ett till synes out-
tröttligt behov av att förneka eller relativisera 
Förintelsen. 

Den ene är Horst Mahler, en gång försvars-
advokat åt Baader Meinhofgruppen, de väst-
tyska 70-talsterroristerna, sedan avslöjad som 
deras medbrottsling, därpå återuppstånden 
som fullblodsnazist, dömd till tio års fängelse 
för sina påståenden om Förintelsen, utsläppt 
av hälsoskäl efter sju år, nu åter ådömd att full-
följa sitt straff men då avviken och sedermera 
återfunnen i Ungern. 

Just innan han flydde spelade han in ett 
tal, naturligtvis utlagt på nätet på en sajt med 
prefixet Nord- (och för den som inte kan 
kodorden: då handlar det om ny- och gam-
melnassar). Efter att ha räknat upp alla sina 
krämpor – som domaren inte brytt sig om – 
följer en historielektion om Förintelsen. Det 
var judarna själva som organiserade folkmor-
det säger han, i samma anda och av samma 
skäl som de tidigare hade försökt utrota stora 
delar av Afrikas befolkning. Allt ont i världen 
är judarnas fel.

Den andre är Jan Myrdal som i sin senaste 
”skriftställning” visserligen erkänner att en 
förintelse av judarna ägt rum, men att den 
inte på något sätt skiljer sig från alla andra 
utrotningsförsök världshistorien känner till. 
Här verkar ”dunkla politiska syften”. Judarna 

vill alltid vara värst och därför vara ensamma 
om att vara förintade med versal.

   Vittnena dör. Dör förnekarna med dem?

STORA TORGET I Falun, drygt 500 nazister, många 
av dem i ett slags uniform, talarna avlöser var-
andra, ärendet är ett och detsamma: ”Folk som 
lyssnar på detta talet får tycka vad de vill om 
Hitler. Men ingen kan säga att Tyskland inte 
genomgick en total förändring […] De blev en 
rakryggad nation och mest framstående i värl-
den […] Ett tillägg måste göras: Jag tror inte på 
sagan om förintelsen.”

I en brevlåda i Enskede, en morgon i höstas, 
ett flygblad: ”Detta område förklaras härmed 
som en nationalsocialistisk zon!” (Nordiska 
motståndsrörelsen). 

I en krönika på den SD närstående sajten Av-
pixlat den 16/4 påstods att det ”sönderslitna” 
Sverige är de judiska invandrarnas fel. 

I en intervju i Expo 5/5 2017 gav Elvine Lin-
dell, SD-ledamot i Rättviks kommunfullmäkti-
ge, sin syn på nazistiska Nordiska motstånds-

rörelsen: ”Jag tycker de är tuffa, de går ju på 
där och de struntar i vad folk tycker om dem 
och det tycker jag är tufft.” (Lindell lämnade 
senare partiet.)

”Under 2016 dokumenterade vi 3064 aktivi-
teter i den rasideologiska miljön. Det är det 
högsta antalet aktiviteter sedan Expo inledde 
sin årliga sammanställning 2008.” (Expo, 3/5 
2017)

Det här är den politiska miljö i vilken vi nu, 
med uppenbar vånda, diskuterar Nya Tider på 
Bokmässan och Nordiska motståndsrörelsen i 
Almedalen. Den miljön kan man värdera olika 
men inte tänka bort. Det här är inget semina-
rium längre.

VAD SKA VI göra med nazisterna, frågar jag Eme-
rich Roth efter hans föredrag. Gå fram till dem, 
svarar mannen som efter lägren ägnade hela 
sitt yrkesliv åt socialt arbete bland unga arga 
svenska män, gå fram till dem, lägg en hand på 
deras axel och fråga hur de mår. 

Så, till synes enkelt, kan det aldrig vara för 
oss andra, vi som inte har den auktoritet som 
Emerich har, den levda erfarenhetens aukto-
ritet.

För SKMA:s del gäller upplysning, opini-
onsbildning och utbildning. Inte minst vårt 
digitala utbildningsmaterial ”Vad är en män-
niska?”, genom vilket skolelever får ta del av 
överlevandes vittnesmål och ges en fördjupad 
kunskap om nazismens ideologi och konse-
kvenser, är ett viktigt verktyg mot okunskap, 
relativisering och förnekelse. 

PS. DEN ANTIRASISTISKA SAJTEN ”Inte rasist, men…”, 
som SKMA belönade med Elsapriset 2016, går 
från ord till handling: för varje steg nazisterna 
tog vid sin demonstration i Falun, samlade saj-
ten in pengar för kampen mot nazism, antisemi-
tism och rasism. Delar av de insamlade medlen 
skänks till SKMA. Heders! 

Svante Weyler
Ordförande för Svenska kommittén  

mot antisemitism 

”För SKMA:s 
del gäller 

upplysning, 
opinionsbildning 
och utbildning.”

Svante Weyler
Ordförande för Svenska kommittén mot antisemitism
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I april beslutade Judiska föreningen i 
Umeå att lämna sin lokal och lägga ner 
verksamheten efter upprepade hot 
från nazister. De hoppas på stöd och 
hjälp från kommunen med att hitta 
en ny lokal på en trygg plats. ”Tar de 
inte detta på allvar så har nazisterna 
vunnit”, säger föreningens ordförande 
Carinne Sjöberg. 

På grund av hot från nazister beslutade 
Judiska föreningen i Umeå i april att 
lägga ner sin verksamhet. Angrep-
pen mot föreningen har pågått un-
der längre tid. Enskilda medlemmar 

har trakasserats, klistermärken från Nordiska 
motståndsrörelsen med antijudiska och rasis-
tiska budskap har återkommande satts upp på 
föreningens lokal, hotfulla mejl har skickats och 
hetsande texter sprids på nätet. 

Utvecklingen ledde till att allt fler medlemmar 
på grund av oro avstod från att besöka organi-
sationens lokal, som bland annat används i sam-
band med firandet av judiska helgdagar. Enligt 
Judiska föreningens ordförande Carinne Sjöberg 
försämrades situationen i takt med att man från 
föreningens sida blev mer aktiva och öppna med 
sin verksamhet. ”Så länge vi var tysta var det helt 
okej”, sade hon till Ekot 2/4.  

”DET ÄR ETT misslyckande för hela det svenska 
samhället varje gång en svensk jude på något 
sätt hindras eller känner sig hindrad att utöva 
sin religion eller visa sin identitet. Nu är det 

människornas och myndigheternas sak att 
återupprätta Umeås anseende när det gäller 
säkerheten för judar i staden”, sade SKMA:s ord-
förande Svante Weyler i ett uttalande. Svante 
Weyler tog även upp dessa frågor i Sverige Ra-
dios ”Människor och tro” den 6/4.  

I SvD 4/4 efterlyste Aron Verständig, ordfö-
rande för Judiska centralrådet i Sverige, krafttag 

mot antisemitismen och för att stärka skyddet 
för svenska judar. ”I Umeå måste den judiska 
föreningen ges möjlighet att hyra en säker lokal 
i centrum. Rättsväsendet i Umeå, och i resten av 
landet, behöver få de resurser som krävs för att 
de ska kunna bevaka judiska institutioner och 
kunna utreda hatbrott riktade mot judar och an-
dra minoriteter. Detta är en förutsättning för att 
den judiska gruppen ska kunna förbli en del av 
det svenska samhället”, skrev Verständig.

”DET ÄR NATURLIGTVIS helt oacceptabelt att någon 
människa utsätts för hot på grund av sin reli-
gion. Och därför måste vi se till att föreningen 
har det stöd de behöver och att den och andra 
församlingar i Sverige får det stöd de behöver 
för att ha ett effektivt säkerhetsarbete”, sade in-
rikesminister Anders Ygeman till Ekot.

 En kippavandring i Umeå i solidaritet med 
stadens judar den 23/4 samlade hundratals per-
soner. I samband med manifestationen talade 
Aron Verständig, kommunalråden Margareta 
Rönngren (S) och Anders Ågren (M) samt kyr-
koherde Kenneth Nordgren. 

Judiska föreningen har vänt sig till Umeå kom-
mun för att få hjälp att hitta en lokal på en trygg 
plats. I slutet av maj hade något svar ännu inte 
kommit. Carinne Sjöberg hoppas på kommu-
nens stöd, men säger till SKMA: ”Det finns vissa 
politiker som inte förstår allvaret i situationen. 
Tar de inte detta på allvar så har nazisterna och 
antisemiterna vunnit.” 

 
SKMA

Carinne Sjöberg.

Propaganda från nazistiska Nordiska motståndsrörelsen på Judiska föreningens lokal. Skärmavbild från Västerbottens-Kuriren. 

”Vissa politiker förstår inte  
allvaret i situationen”

Judiska föreningen i Umeå 
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Avpixlats chefredaktör meddelar att 
den antisemitiska krönikan saknar 
antisemitiska inslag (skärmavbild). 

A
ntisemitism i Sverige förekommer i 
olika skepnader och politiska samman-
hang. Dess mest extrema yttringar hit-
tar vi i radikala islamistiska respektive 
nazistiska grupper. Effekterna av det 

högerextrema hatet har nyligen kunnat iakttas 
i Umeå, där Nordiska motståndsrörelsens hets 
och hot tvingat judiska föreningen att lägga ner 
verksamheten. 

För nazister och besläktade delar av extrem-
högern är judehatet centralt. Dessa  grupper är 
även rasistiska i en mer övergripande mening 
- i deras propaganda flödar hatet mot utomeu-
ropeiska invandrare, muslimer, svarta, romer 
och andra. Antisemitismen fyller emellertid en 
särskild funktion: den ”judiska världskonspira-
tionen” utgör en huvudförklaring till allt som är 
”fel” i Sverige och världen. 

Såväl migration, flyktinginvandring och mång-
kultur som antirasism, feminism och HBTQ-
rättigheter är enligt extremhögern skapelser av 
judiska manipulationer - vars syfte är att försvaga 
de ”vita folkens” existens, skydda judar och un-
derlätta den ”judiska maktens” herravälde. Ibland 
sägs detta öppet, ibland via kodord som ”kultur-
marxism” och ”Frankfurtskolan”. 

Det vi ser nu är hur dessa idéer i den ena eller 
andra formen på ett allt tydligare sätt hittar in i 
delar av den bredare högernationalistiska rörel-
sen. Ett aktuellt exempel kan hämtas från den SD 
närstående sajten Avpixlat. 

EN KRÖNIKA PÅ Avpixlat den 16/4 påstod att ”judiska 
invandrare” bär huvudskulden för vad som be-
skrevs som dagens ”sönderslitna” mångkulturella 
Sverige präglat av ”otrygghet, kriminalitet och 
gapande klyftor mellan infödda och ’annorlunda 
svenskar’”. Processen inleddes, enligt krönikan, 
på 1960-talet när vissa ”judiska invandrare” med 
hjälp av den ”judiskt ägda Bonniertidningen Da-

gens Nyheter” och det dåvarande Högerpartiets 
”judiske partiledare” Gunnar Heckscher  började 
driva frågan om ökad invandring och ”minorite-
ters rättigheter”. Så småningom lyckades de in-
trigerande krafterna rekrytera Olof Palme för sin 
sak: ”I maj 1967 höll Palme ett tal vid Stockholms 
Judiska Center där han uttryckte stark ovilja mot 
svensk nationalism och firandet av den svenska 
nationaldagen.” Och så vidare. 

Möjligen fick Avpixlat kalla fötter för efter 
några dagar avlägsnades de uttryckliga referen-
serna till judar, men sajtens läsekrets hade knap-
past några problem att förstå textens antisemi-
tiska budskap. Efter att SKMA uppmärksammat 
Avpixlats krönika tog dock sajtens chefredaktör 
den ursprungliga texten i försvar och deklare-
rade att den helt saknade antijudiska inslag och 
aldrig borde ha redigerats. Men en dag senare 
plockades krönikan bort. Avpixlat meddelade 
att de fortfarande inte såg några antisemitiska 
inslag i texten, men eftersom vissa ”tolkat” den 
så och eftersom sajten inte vill ”ge våra menings-
motståndare några som helst öppningar för att 
misstänkliggöra oss för antisemitism” så hade 
man beslutat att avpublicera den. 

Bakgrunden var att vissa röster i kretsen kring 
Avpixlat och SD invänt mot publiceringen. San-
nolikt inte så mycket på grund av innehållet som 
att kritik för antisemitism anses störande i arbe-
tet med att etablera SD som ett rumsrent parti i 
svensk offentlighet.

Men det antisemitiska utspelet möttes även 
av kraftiga applåder från delar av supporterska-
ran. En av dem som gladdes var Ingrid Carlqvist, 
sedan många år en inflytelserik röst i antimus-
limska opinioner och med en lång historia av 
samarbete med SD. Carlqvist hör själv till dem 
som spridit samma konspirationsteori som Av-
pixlat. I poddsändningen ”Ingrid & Conrad” 6/2 
2017 meddelade hon bland annat att ”De som 

gått i bräschen för Sveriges grymma förvandling 
till Absurdistan är judar”. Med ”Absurdistan” me-
nar Carlqvist ett mångkulturellt samhälle.

Carlqvist förefaller dock beredd att i nuläget gå 
något längre än Avpixlat. I en serie meddelanden 
på Twitter den senaste tiden har hon, med argu-
ment kända från ”historierevisionistisk” propa-
ganda, ifrågasatt Förintelsen. ”Jag uppmanar alla 
att gå igenom bevisen för Förintelsen. De flesta 
är övertygade om att det finns tonvis med bevis, 
men när man går igenom det blir det inte alls så 
tydligt längre”, skrev hon bland annat.

SD OCH DESS nätbaserade stödtrupper söker gärna 
framställa partiet som en motståndare till anti-
semitism. Det stämmer inte. Antisemitismen 
utgör en underström i SD-vänliga miljöer och 
artikuleras med stor regelbundenhet av SD-
politiker på olika nivåer. I regel möts antijudiska 
utspel inte av några reprimander. Endast när 
hatet uppmärksammas medialt och därigenom 
anses besvärande – som till exempel i fallet med 
riksdagsledamoten Anna Hagwall som i fjol spred 
myten om judisk kontroll över svenska medier - 
reagerar partiledningen. 

Vad som däremot stämmer är att SD gärna in-
strumentaliserar frågan om antisemitism, fram-
för allt i syfte att använda den som slagträ mot 
muslimer. Fientlighet mot judar inom delar av de 
befolkningsgrupper som har rötter i Mellanös-
tern utgör ett reellt problem som måste bemötas. 
För SD och dess svans handlar det dock om något 
helt annat: en problematik som kan exploateras 
för att utmåla ”muslimerna” som ett hot. 

Som Stiftelsen Expo visat finns åtskilliga och 
allt tydligare överlappningar mellan extremhö-
gern och den populistiska högernationalismen. 
Antisemitismens synligare avtryck i SD-sfären 
bör förstås även mot denna bakgrund. 

SKMA

Avpixlat 
SD-VÄNLIGA NÄTKRIGARE SER JUDISK KOMPLOTT BAKOM MÅNGKULTUR
Propagandan om att en judisk konspiration ligger bakom invandring och mångkultur är van-
lig i den öppet antisemitiska extremhögern. Nu tycks den vinna insteg även i den bredare 
högernationalistiska rörelsen.  
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UNDER VÅREN PUBLICERADE Totalförsvarets forsk-
ningsinstitut, FOI, rapporten ”Hatbudskap 
och våldsbejakande extremism i digitala 
miljöer”. Rapporten belyser hur företrädare 
för olika extrema ideologier förmedlar sitt 
budskap på internet och analyserar språk-
bruk och lingvistiska markörer i specifika 
diskussionsforum. 

Bland annat studeras det gemensamma 
språkbruket, eller den domänspecifika jar-
gongen, på delforumet ”Integration och 
invandring” på Flashback, som är Sveriges 
största webbforum. Mellan 2007, då delfo-
rumet ”Integration och invandring” öppna-
des, och november 2016 hade mer än 56 000 
användarnamn skrivit ca 1,5 miljoner poster 
i ca 25 000 trådar. 

Majoriteten av skribenterna är negativa 
till invandring och många uttryck och på-
ståenden som i flera andra sammanhang  

skulle betraktas som hatbudskap tycks 
passera som norm på forumet, konstate-
rar rapporten.

Vid sidan av rasistiska epitet som ”parasi-
ter” och ”berikare” är enligt studien ”jude” 
ett vanligt ”jargong-ord” i diskussionstrå-
darna. Vad gäller dess innebörd i samman-
hanget, skriver forskarna:
 
”Ett exempel är ordet ”jude” som förekom-
mer frekvent på Integration och invandring, 
trots att det på ett svenskt invandringsforum 
på 2000-talet egentligen inte finns anledning 
att nämna judar särskilt mycket. Att ordet 
ändå förekommer har att göra med den 
klassiska konspirationsteorin om att judar 
har initierat mångkultur som ett medel att 
splittra folket. Det är i denna typ av resone-
mang som ordet framför allt förekommer 
på forumet.”

SKMA

FOI-studie

Antisemitiska signalord  
i digitala miljöer

När utrikesminister Margot 
Wallström i slutet av april 
intervjuades i den Qatar-

baserade tv-kanalen Al Jazeera 
påstod intervjuaren falskeligen 
att Svenska kommittén mot 
antisemitism, SKMA, som se-
dan läge varit en ledande röst 
mot högerextremism, skulle 
leda högerextremismen i Sve-
rige och ha krävt utrikesminis-
terns avgång.

Utrikesministern kommen-
terade inte påståendet. SKMA 
kontaktade Utrikesdeparte-
mentet och bad om en förkla-
ring och ett klargörande. Följande uttalande 
publicerades på regeringens hemsida:

”Under en intervju med Al Jazeera i förra 
veckan fick utrikesministern frågan om reger-
ingens syn på svensk extremhöger. Intervjun 

simultantolkades mellan arabiska och 
engelska. I frågan om extremhögern 
gjordes en referens till Svenska kom-
mittén mot antisemitism (SKMA). 
Den referensen gick förlorad i tolk-
ningen och utrikesministern uppfat-
tade inte att det var SKMA som åsyf-
tades.

Regeringen motsätter sig påståen-
det att SKMA skulle ha något med 
extremhögern att göra. Regeringen 
anser inte att SKMA är en högerex-
trem grupp. SKMA gör ett viktigt 
arbete mot antisemitism, rasism och 
hat i samhället. Regeringen uppskattar 
deras arbete och regeringskansliet står 

i nära kontakt med SKMA.”
UD:s uttalande lades även ut på engelska.

Uttalande från UD angående intervju i Al Jazeera  
och påståenden om SKMA

Margot Wallström intervjuas av Al Jazeera (skärmavbild).
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I Central- och Östeuropa har George Soros blivit ett hat-
objekt för nationalistiska regeringar och rörelser. Avskyn 
är mångbottnad, men antisemitism ingår i brygden.

För mer eller mindre auktoritära na-
tionalistiska regeringar och rörelser 
i Central- och Östeuropa har den 
amerikansk-ungerske finansmannen 
och filantropen George Soros blivit ett 

framträdande hatobjekt.  
Avskyn mot Soros är mångbottnad. Hans lång-

variga och omfattande finansiella stöd, framför 
allt genom Open Society Foundation, till projekt 
som syftar till att befrämja demokrati, mänskliga 
rättigheter och pluralism i före detta kommunis-
tiska diktaturer liksom hans kritik mot nationalism 
och förespråkande av en generös flyk-
tingpolitik väcker vrede i högernatio-
nalistiska och xenofoba opinioner. I 
kritiken åberopas även hans agerande 
som finansman och spekulerande mot 
valutor på 90-talet. 

Men hatet mot Soros och kon-
struktionen av honom till en mytisk 
figur, en mäktig och demonisk sym-
bol för allt den nationalistiska hö-
gern fruktar och avskyr - liberalism, 
globalisering, mångkultur, migration 
osv - har också att göra med att Soros 
är jude. Som miljardär med judisk 
bakgrund och en liberal agenda blir 
han en perfekt projektionsskärm och 
måltavla för politisk exploatering av 
sedan länge etablerade antisemitiska 
stereotyper och konspirationsteorier.

I ANGREPPEN PÅ Soros förmedlas antisemitismen 
ibland via anspelningar och signalord, ibland 
öppet. Ungerns premiärminister Viktor Orban 
har under längre tid utmålat Soros som en främ-
mande allsmäktig kraft som i det fördolda ver-
kar för att underminera Ungerns självständighet. 
”Stora rovdjur simmar i vattnet”, varnade han i ett 
tal i februari i år. ”Det är George Soros transna-
tionella imperium med dess tunga artilleri och 
enorma penningsummor.” I april påstod Orban 
att Soros i hemlighet spenderar kolossala belopp 
på att finansiera ”illegal invandring” till Ungern.

När Orban i ett tal i EU-parlamentet den 
26 april försvarade den lag som ska möjliggöra 
nedstängning av det av Soros grundade Central 
European University i Budapest sade han: ”Jag 
vet att Ungerns makt, storlek och vikt är mycket 
mindre än finansspekulanten George Soros, som 
nu attackerar Ungern” och som ”ödelagt miljontals 
européers liv”. I den tyska tidningen Die Zeit kriti-
serade EU-kommissionens vice ordförande Frans 

Timmermans Orbans retorik som antisemitisk.  
När den ungerska statskontrollerade TV-sta-

tionen M1 i maj sände ett program som på ett 
liknande sätt angrep Soros citerades Irans högste 
ledare ayatolla Khamenei, som återkommande 
sprider antisemitiska uttalanden. Instämmande 
återgavs Khameneis ord om  Soros som en ”ond-
skefull amerikan och rik sionist”. 

LIKNANDE TONGÅNGAR HÖRS i Polen. Jaroslaw Kac-
zynski, ordförande för det konservativa reger-
ingspartiet Lag och rättvisa, anklagar Soros 

för att vilja underminera traditionella värden i 
europeiska samhällen genom en mångkulturell 
agenda. ”Herr Soros idéer om samhällen utan 
identitet är idéer som passar dem som har mil-
jarder, därför att ett sådant samhälle är extremt 
lätt att manipulera”, har han förklarat. 

Krystyna Pawlowicz, parlamentsledamot för 
samma parti, kallade, i den konservativa katol-
ska, antisemitiska radiostationen Radio Maria, 
Soros för ”världens farligaste man” och påstod 
att han finansierade ”antikristna och antinatio-
nella aktiviteter”. När polska högerextremister vid 
en demonstration mot flyktingar och EU 2015 
brände en docka föreställande en ortodox jude, 
förklarade mannen som satte eld på dockan att 
denna föreställde Soros. 

På ett liknande sätt konstrueras Soros som 
statsfiende nummer ett i länder som Serbien, Ma-
kedonien och Rumänien. Och angreppen kom-
mer inte endast från höger. I Rumänien har den 
socialdemokratiske partiledaren Liviu Dragnea 
anklagat Soros för att ”finansiera ondska” i landet.

I HAARETZ 15/5 påminner Rafal Pankowski, fors-
kare och ordförande för den polska antira-
sistiska organisationen Never Again, om att 
”antisemitism utgör en kärna i nationalistiska 
identiteter i Central- och Östeuropa”. Tenden-
sen att utmåla Soros som ”en central represen-
tant för en föregiven judisk världskonspiration” 
växer i samklang med ökad främlingsfientlig-
het, menar han. Den polske forskaren Michal 
Bilewicz är inne på samma spår och beskriver 
tankefiguren så här: ”De ser George Soros som 
ett förkroppsligande av en judisk konspira-

tion som hjälper till att finansiera 
invandringen av muslimer vilka 
hotar den kristna civilisationen i 
Europa” (Forward 24/1).

Karl Pfeifer, österrikisk journalist 
som länge bevakat högerextremism 
i Centraleuropa, menar att Orban 
i sina angrepp på Soros använder 
antisemitiska kodord vilkas syfte är 
att till allmänheten signalera att det 
handlar om en ”judisk världskonspi-
ration” (Forward 30/5).

KONSPIRATIONSTEORIERNA OM SOROS åter-
finns emellertid även i andra delar 
av Europa och i USA. I Donald 
Trumps sista film inför president-
valet i fjol beskrevs fienden som en 
”global maktstruktur” som kontrol-

lerade Washington och hade bestulit arbetande 
amerikaner på deras tillgångar. Den globala 
konspirationen personifierades av tre individer. 
Samtliga var judar, en av dem George Soros. 
Och den i amerikanska högerextrema grupper 
inflytelserike radioprataren Alex Jones, vars 
program Trump medverkat i och prisat, prokla-
merade i mars i år att ”ledaren för den judiska 
maffian är George Soros”.  

Även inom svensk extremhöger används So-
ros återkommande som signalord för en ”judisk 
världskonspiration”. När nazistiska Nordiska 
motståndsrörelsen (NMR) på första maj i år de-
monstrerade i Falun gick, enligt Expos rappor-
tering, en av talarna till angrepp mot arbetar-
rörelsen och förklarade att den är finansierad av 
Soros. Men ”Soros” är inte det enda antisemitiska 
kodordet som är populärt. Feminister ”är slavar 
och prostituerade till det verkliga patriarkatet”, 
meddelade en annan av NMR:s talare. ”Era herrar 
heter Goldman Sachs och Rothschild”.

SKMA

Slagord mot Soros vid nationalistisk demonstration i Makedonien. 

Antijudiska inslag i kampanj mot Soros
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Den 13 juni 1893 börjar Arthur Schnitzler på körskola. 
Han är då 31 år gammal, betraktas redan som den 
österrikiska litteraturens kanske största löfte, och 
fordonet han denna sommar ämnar lära sig behärska 
är cykel. Eller som det hette i dåtidens Wien: Bicycle. 

För att få trampa runt på en sådan krävs körkort och Schnitzler är 
en energisk, målmedveten elev; redan efter sex veckors undervisning 
klarar han uppkörningsprovet. 

Som alla nyfrälsta vill han att omgivningen ska dela hans entusiasm 
och liksom han själv överge de trånga, hästdragna spårvagnarna och is-
tället susa fram på två hårt pumpade däck. Förmodligen är han mycket 
övertygande; det dröjer bara några månader så cyklar nästan hela den 
österrikiska kultureliten. 

I början går utflykterna till vindistrikten utanför 
Wien, men snart är det Schweiz, Alperna och Nordi-
talien som gäller. Hela somrar tillbringar de unga 
författarna på cykel – ofta från England importerade 
lyxfabrikat – och i Schnitzlers dagbok tränger anteck-
ningarna över tillryggalagda sträckor nästan ut listan 
över amorösa eskapader.

Det är särskilt en av vännerna som på allvar blir 
biten. Theodor Herzl, som så småningom ska gå till 
historien som sionismens grundare, är så hänförd av 
”fartens poesi” att han i en tidningsartikel förutspår 
att cykeln kommer att förändra samhället. Skomakar-
yrket kommer att dö ut, skriver han, eftersom ingen 
i fortsättningen kommer att nöta ned sina skor. Inte 
heller tror han att 1900-talsmänniskan kommer att ha 
tid att läsa böcker, spela piano eller ens uppsöka frisör. 
Anledningen är förstås att mänskligheten i framtiden 
kommer att vara ett med cykeln och bara, ytterst motvilligt, kliva ned 
från sadeln för att äta och sova. 

Herzls egen cykel hänger i dag på en av väggarna i Wiens judiska 
museum. Det är inte säkert att besökarna förstår hur viktig den var. 

Schnitzler och hans generationskamrater var födda in i en bräck-
lig högborgerlig värld. Ofta hade de fäder som fått studera och gjort 
glänsande karriärer – Schnitzlers far var medicinare och betraktades 
(inte enbart i Wien) som samtidens ledande expert på sjukdomar rela-
terade till struphuvudet – men som i sin tur hade fäder som vuxit upp 
i Östeuropas ghetton. Hur tunn civilisationens fernissa var visste alla. 
Minnena av pogromer, av murarna mot världen utanför ghettot och 
hur grindarna ditin stängdes nattetid, ärvdes vidare – även om man 
som familjen Schnitzler råkade bo i Wiens mest välsituerade kvarter.

Om den egna livssituationen upplevs som utsatt behöver man 

flyktmöjligheter. Cykeln blev, åtminstone för de unga, lösningen. För 
Schnitzler och Herzl framstod den som en perfekt uppfinning med 
vars hjälp man kunde lämna det gamla seklet bakom sig och susa det 
nya till mötes. Där, någonstans på andra sidan alptopparna och långt 
borta i framtiden, skulle allting så småningom bli bättre; det var för-
hoppningen.

Sedan gifte sig Schnitzlers dotter med en italiensk fascist och paret 
tapetserade väggarna med idolbilder på Mussolini. 

Det är också där, i fascismens Italien, som cykeln för sista gången 
figurerar i en litterär huvudroll – som symbol för frihet och uppbrott. 

Redan i upptakten till Giorgio Bassanis magnifika ”Den förlorade 
trädgården” får vi veta att hela persongalleriet kommer att deporte-
ras och mördas. Bara berättaren, han som ständigt cyklar, kommer 

att överleva. 
Utgiven 1962, omgående översatt till svenska – 

men för länge sedan försvunnen från många bibliotek 
och nästan omöjlig att få tag i antikvariskt – kommer 
romanen nu i svensk nyutgåva. 

Jag är skeptisk till den terapi många samhällsdebat-
törer rekommenderar: att vi måste studera 30-talet för 
att förstå vår egen samtid. Upprepningar sker sällan 
i skalan ett till ett; och om man alltid bara betraktar 
backspegeln missar man de små, avgörande föränd-
ringarna framför en. 

För Bassani kan man ändå göra ett undantag. För 
vad han skildrar är just de små, krypande förändring-
arnas diktatur. Hur raslagar införs och hur det till en 
början bara skapar ett lätt obehag – romanens huvud-
person blir från en dag till en annan utesluten från den 
lokala tennisklubben och reagerar då med en irriterad 

axelryckning. Med visst fog ser han sig som klubbens bästa spelare och 
nu är han förhindrad att bevisa det. Frustrerande, men livet går vidare. 

Fast det är just vad det inte gör, eftersom det snart går inflation i alla 
uteslutningar och begränsningar av rörelsefriheten. Livet för de runt 
åttahundra judarna i den fridfulla staden Ferrara har omärkligt växlat 
in på ett spår som kommer att leda till deportation och utplåning. Det 
sker utan att någon opponerar sig.

Om man ska läsa en enda bok i sommar är det den. Och den bild 
som dröjer kvar längst är hur huvudpersonen alltid cyklar. Cykeln är 
hans enda möjlighet att, åtminstone för ögonblicket, undkomma den 
fälla som är på väg att slå igen. 

Jens Christian Brandt
Litteraturkritiker i Dagens Nyheter.

Cyklisterna
Gästkrönika av Jens Christian Brandt

”Vad han 
skildrar är 

just de små, 
krypande för-
ändringarnas 

diktatur.”

G Ä S T K R Ö N I K A
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Centerpoliti-
kern Kristi-
na Lindfeldt 

i Varberg avgick i 
april efter att ha ef-
ter att ha kritiserats 
för antisemitiska 
uttalanden på sin 
Facebooksida och 
antydanden om att 
terrordådet i Stock-
holm i april iscen-
satts av en samman-
svärjning.

Det var Hallands 

Nyheter som avslö-
jade att politikern 
på sin Facebooksida 
spridit antisemitiska 
konspirationsteorier. 
Lindfeldt skrev bland 
annat: ”Betänk att 
världen styrs av 
judar i form av fa-
miljen Rothschild. 
Detta är alltid vik-
tigt att ha i åtanke.” 
”Det jag skrivit om 
att de som äger de 
största tillgångarna 

i världen är judar är 
känt av alla”, påstod 
hon. Lindfeldt an-
tydde även att judar 
låg bakom terrorat-
tacken mot USA den 
11 september 2001.

I en intervju med 
Hallands Nyhe-
ter 12/4 förnekade 
Lindfeldt att hon 
skulle ha givit ut-
tryck för antise-
mitism. Christofer 
Bergenblock,  vice 

ordförande i Center-
partiets distriktssty-
relse i Halland, upp-
manade henne att 
lämna partiet. ”I 
Centerpartiet ryms 
många åsikter, men 
inte antisemitiska”, 
sade han. 

Kristina Lindfeldt 
fanns med på par-
tiets valsedlar till 
både kommunen 
och regionen inför 
valet 2014.  

SD-politiker lämnade 
uppdrag efter judehat 
och uppskattande ord om 
nazister

I samband med Nordiska motståndsrörelsens (NMR) marsch i Falun på 
första maj skrev Elvine Lindell, då kommunfullmäktigeledamot för Sve-
rigedemokraterna i Rättvik, uppmuntrande kommentarer om nazisterna 

i sociala medier. När Expo 5/4 bad henne förklara sin syn på NMR svarade 
hon: ”Jag tycker de är tuffa, de går ju på där och de struntar i vad folk tycker 
om dem och det tycker jag är tufft.”

I intervjun med Expo påstod Lindell vidare att världen styrs av en judisk 
konspiration. Budskapet förmedlades via antisemitiska kodord som ”Roth-
schild” och ”sionisterna”: ”Men sedan vet jag ju också att Rothschilds bank 
och alla de här höga sionisterna, det är ju de som styr.” Lindell uttryckte 
även rasistiska uppfattningar om svarta och ventilerade den i högerextrema 
miljöer vanliga konspirationsteorin att ”judarna” vill underminera europe-
iska nationer genom att befrämja migration och mångkultur: ”det är de här 
Rothschilds bank och de här som ju gärna vill ha in och blanda upp oss”. 

Efter att Expo uppmärksammat SD-politikerns uttalanden uppmanades 
Lindell att lämna sina uppdrag i partiet. Enligt P4 Dalarna 9/4 ska så också 
ha skett. 

I Danmark har en imam polisanmälts för att ha uppmanat till mord 
på judar under en fredagsbön i Al-Faruq-moskén i Köpenhamn. I 
bönen citerade imamen Mundhir Abdallah en i islamistisk antise-

mitism ofta åberopad hadith (berättelse om Muhammeds och hans 
följeslagares uttalanden och handlingar). Från talarstolen förkunnade 
Abdallah:

”Domedagen kommer inte förrän muslimerna bekämpar judarna 
och dödar dem. Judarna kommer att gömma sig bakom stenar och 
träd, men stenarna och träden kommer att säga: Åh, muslim, åh Allahs 
tjänare, det finns en jude bakom mig, kom och döda honom.”

Uttalandet mötte stark kritik i Danmark. Det judiska samfundet i 
Danmark har polisanmält Mundhir Abdallah. Samfundets ordförande 
Dan Rosenberg Asmussen menar att imamens tal uppmanar till hot 
och mord på judar. Han pekade på den vid denna tid pågående rätte-
gången mot en 17-årig flicka som stod åtalad för att ha försökt spränga 
två skolor, däribland en judisk skola i Köpenhamn, som ett belägg för 
att hoten mot judar i Danmark är högst reella (flickan kom senare att 
dömas för förberedelse till terrorbrott). ”Därför är det viktigt att vi 
reagerar när det händer något sådant här”, sade han till Politiken 11/5. 

C-politiker avgick efter antisemitiska uttalanden 

Kristna Lindfeldts avgång uppmärksammades av P4 Hal-
land (skärmavbild).

”Tuffa”, tyckte Lindell. Nazister i Falun. 

Dansk imam polisanmäld 

Mundhir Abdallah predikar. Skärmavbild från Politiken. 
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2008 tillsatte den tyska 
förbundsdagen en 

oberoende expertkommission med 
uppdrag att belysa antisemitismen i 
dagens Tyskland och föreslå åtgär-
der för att motverka denna. Kom-
missionen, som inkluderar ledande 
antisemitismforskare, presenterade 
under våren sin andra rapport. 

Enligt rapporten indikerar at-
titydundersökningar att andelen 
tyskar som instämmer i öppet ut-
tryckta ”klassiska” antisemitiska 
påståenden minskat under de se-
naste 15 åren. Med klassisk antise-
mitism avses till exempel myter om 
judiska konspirationer. 2012 var det 
nio procent som stödde denna typ 
av påståenden, 2016 hade andelen 
sjunkit till fem procent.  Andelen 
som instämde i Förintelse-relaterad 
antisemitism, till exempel påståen-
den som relativiserar Förintelsen el-
ler argumentation som förvandlar 
offer till gärningsmän och tvärtom, 
har också minskat, men fortfarande 
stöder 26 procent denna typ av upp-
fattningar. 

Israel-relaterad antisemitism, till 
exempel uppfattningar som rättfär-
digar judehat med hänvisning till 
Israels politik eller likställer israelisk 
politik gentemot palestinier med Na-
zitysklands politik gentemot judar, 
har stöd hos 40 procent av befolk-
ningen. I rapporten understryks att 
hård kritik mot Israel inte behöver 
ha något samband med antisemi-
tism, men att empiriska studier pe-
kar på att en viss korrelation i många 
fall föreligger. Enligt en studie från 
2014 instämde 55 procent av dem 
som var kritiska till Israel även i 
något Israel-relaterat antisemitiskt 
påstående, och 53 procent instämde 
därutöver i ett icke Israel-relaterat 
antisemitiskt påstående.

Attitydstudier pekar vidare på 
att antisemitiska uppfattningar 

kor relerar med fientlighet mot an-
dra grupper och att det finns ett 
tydligt samband mellan fientlighet 
mot judar och högerpopulism el-
ler högerextremism. Antisemitiska 
inställningar är särskilt utbredda i 
opinioner som sympatiserar med 
det högernationalistiska partiet 
Alternative für Deutschland, AfD, 
men återfinns även bland grupper 
som sympatiserar med partier i 
den demokratiska mittfåran. Skill-
naderna i attityder mellan invånare 
i östra och västra Tyskland är små. 
Perioden efter 1989 var antisemi-
tiska uppfattningar mer utbredda 
i väst, idag förefaller de vara något 
mer utbredda i öst. 

ANDELEN SOM HYSER en negativ in-
ställning till judar bland kristna är 
ungefär lika stor som bland icke-
religiösa. Andelen muslimer som 
bär på antisemitiska inställningar 
är högre än bland icke-muslimer, 
skillnaden är tydligast i grupper 
med rötter i arabiska och nordafri-
kanska länder och är mest markant 
bland unga personer. Rapporten 
redovisar även resultat från en 
intervjuundersökning med flyk-
tingar som kommit till Tyskland 
under senare år. Dessa pekar på att 
antisemitiska uppfattningar är jäm-
förelsevis utbredda bland flyktingar 
från framför allt arabisk-muslimska 

länder. 
Expertkommissionen menar att 

problemet med antisemitism bland 
muslimer och i flykting- och mig-
rantgrupper måste tas på allvar, 
men varnar samtidigt för att foku-
seringen på denna aspekt inte får 
leda till förenklade slutsatser och 
ogrundade generaliseringar eller till 
att judehat i högerextrema miljöer 
eller i den breda mittfåran neglige-
ras. Opinioner med högerradikala 
sympatier utgör en kärngrupp när 
det gäller antisemitiska uppfattning-
ar och högerextrema grupper spelar 
en central roll för spridningen av 
antisemitism i Tyskland, understry-
ker rapporten. 

En undersökning av tyska judars 
upplevelser och erfarenheter av 
antisemitism pekar på att en majo-
ritet menar att problemet förvärrats 
under senare år. Många vittnar om 
att fördomar och fientlighet tillhör 
vardagen. Det handar om förolämp-
ningar, hets på nätet och hatiska ytt-
ringar i samband med debatter om 
Israel, men även diskriminering 
och våld. Ytterst få anmäler antise-
mitiska incidenter, mörkertalet är 
således stort. 

Enligt den officiella hatbrotts-
statistiken begicks mellan 2001 och 
2015 i genomsnitt 1 522 antisemi-
tiska hatbrott per år. Av dessa var 
i genomsnitt 44 våldsbrott. Den 

stora majoriteten anmälda hat-
brott begicks av gärningspersoner 
med anknytning till högerextre-
mism. Ett exempel: av 614 rap-
porterade skändningar av judiska 
begravnings platser mellan 2001 och 
2014 knöts 591 till högerextrema 
gärningspersoner.    

När tyska judar tillfrågats om vem 
eller vilka, i den mån gärningsper-
soner kunnat identifieras, som stått 
bakom antisemitiska incidenter de 
utsatts för eller bevittnat utgör enligt 
svaren individer med muslimsk bak-
grund den största andelen, därefter 
individer på höger- och vänsterkan-
ten. Någon plausibel förklaring till 
skillnaden mellan dessa uppgifter 
och mönstret som avtecknar sig i 
den officiella statistiken finns inte i 
nuläget, fastslår rapporten. 

RAPPORTEN PEKAR ÄVEN på internet 
som en central arena för spridning 
av antisemitism. De hämningar 
som tidigare funnits mot att ge 
uttryck för antijudiska uppfatt-
ningar tycks inte existera i sociala 
medier, konstaterar författarna. De 
framhåller också att sociala medier 
befrämjar känslobaserad kommu-
nikation. Sakliga och kritiska dis-
kussioner är svåra att föra, vilket 
försvårar arbetet mot antisemitism.

Expertkommissionens rekom-
mendationer är bland annat att 
regeringen ska utse en ombuds-
man med uppgift att bevaka och 
koordinera arbetet mot antisemi-
tism, att arbetet mot antisemitiska 
hatbrott systematiseras och effek-
tiviseras och att frivilligorganisa-
tioner som bevakar och motverkar 
antisemitism ska ges långsiktig 
finansiering. Kommissonen vill 
också se ökat stöd till både kvali-
tativ och kvantitativ forskning om 
antisemitism.

SKMA

Motstridiga tendenser  
i Tyskland

Tysk rapport om antisemitism 

Antisemitismen i Tyskland tar sig olika uttryck. 

En ny rapport om antisemitism i Tyskland pekar på att stödet för traditionella antijudiska myter 
försvagas samtidigt som antisemitiska uppfattningar i sammanhang som rör Israel har en betydande 
utbredning. Fientlighet mot judar bland grupper med rötter i Mellanöstern ska tas på allvar, men får 
inte leda till att judehatet i högerextrema miljöer negligeras, skriver författarna. 
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År 1948 kriminaliserades hets mot folkgrupp i Sverige. Enligt strafflagens 11 kapitel 
7 § skulle den som offentligen hotade, förtalade eller smädade folkgrupp med 
viss härstamning eller trosbekännelse dömas till böter eller fängelse. Det här var 
slutet på en tämligen utdragen diskussion som fördes i olika utredningar, i motio-
ner och i riksdagsdebatten kring behovet av insatser mot den alltmer aggressiva 

antisemitiska propagandan före, under och efter andra världskriget. I den här artikeln ges en 
bild av vilka avvägningar som gjordes mellan olika intressen, hur argumenten såg ut och hur 
det kunde komma sig att en bokhandlare i Stockholm fick ge namn (åtminstone inofficiellt) 
till ett lagrum i strafflagen vid den här tiden.

Allt började med att det år 1942 lades identiska motioner i både första och andra kammaren 
med krav på kriminalisering av hetspropaganda på rasistiska och religiösa grunder. Det var 
socialdemokrater i första kammaren och socialdemokrater och folkpartister i andra kammaren 
som stod bakom motionerna. De hänvisade till att den antisemitiska propagandan blivit allt 
vanligare och att det i vissa kretsar fanns påtagliga antisemitiska strömningar som tagit sig 
sådana uttryck ”som vi tidigare skulle ha betraktat såsom fullkomligt uteslutna i en kulturstat 
som Sverige.” Det påpekades att antisemitiska budskap framfördes både i tal och skrift, och 
att de också hade kommit till uttryck genom att en bokhandlare i Stockholm hade satt upp en 
skylt i sitt fönster med innebörd att judar inte hade tillträde till lokalen. 

Bokhandlaren i fråga var Einar Åberg. Han hade sedan 1920-talet ägnat sig åt att trycka 
upp och distribuera antisemitiska flygblad samt ge ut antisemitisk litteratur på sitt eget förlag. 
År 1941 bildar han Sveriges antijudiska kampförbund vars mål var ”Judendomens totala för-
intelse i Sverige.” Samma år öppnade han också en bokhandel i Stockholm och satte upp en 
skylt i fönstret med texten ”Judar och halvjudar äga icke tillträde.” Skyltens budskap ledde till 
bråk och slagsmål utanför bokhandeln och han åtalades för förargelseväckande beteende och 
förelades att vid vite ta ned skylten. Det gjorde han, men satte istället upp en ny skylt där det 
stod ”Endast svenskar äga tillträde.”

NÄR MOTIONERNA BEHANDLADES i riksdagen konstaterade lagutskottet att det fanns behov av lag-
stiftning mot hetspropaganda. Det fanns dock en utredning – straffrättskommittén – som 
arbetade med en översyn av strafflagen och därför ansågs inget ytterligare agerande från 
riksdagen behövas utan man skulle avvakta utredningens förslag. 

Året därpå återkom motioner i båda kamrarna om behov av lagstiftning mot hetspropa-
gandan, nu med ett än tydligare fokus på den antisemitiska propagandan. Det konstaterades i 
motionerna att man inte kunde vänta på straffrättskommitténs förslag eftersom situationen i 
världen hade förändrats så att omedelbara åtgärder behövdes. Motionärerna påpekade att det 
nu fanns mer information om förföljelserna och förintelseåtgärderna mot den judiska befolk-
ningen i hela Europa, och att judeförföljelserna i Norge hade utlöst våldsamma reaktioner i 
Sverige. En stark folkopinion stod därför bakom kraven på snabba och effektiva åtgärder mot 
den antisemitiska hetspropagandan.  

Som exempel nämndes att det på Stockholms gator vandrade omkring ”sandwichmän” med 
antisemitiska plakat utan att myndigheterna ingrep. En av dessa sandwichmän var bokhandla-
ren Einar Åberg. Det rapporterades att han vandrade omkring på Stockholms gator med plakat 
där det stod ”Judarna äro krigets upphovsmän och anstiftare”. Hans plakat provocerade, och 
ledde till slagsmål och bråk precis som skedde vid hans bokhandel tidigare år. Och återigen 
åtalades han för förargelseväckande beteende.

Motionärerna får dock samma besked från lagutskottet som året innan; man avvaktar straff-
rättskommitténs översyn. År 1944 presenterar så straffrättskommittén sitt förslag; ett nytt 
lagrum som kriminaliserar det man hade valt att kalla hets mot folkgrupp. Det konstaterades 
att vissa sorters propaganda eller hets redan kunde straffas som exempelvis förargelseväck-
ande beteende, men att det straffrättsliga skyddet behövde utvidgas till att omfatta även andra 
situationer. 

DET FRAMGÅR AV förslaget att kommittén inte oreserverat ställde sig bakom behovet av lagstift-
ning på området. Tvärtom konstaterades att det fanns skäl som talade mot en utvidgning. 
Ett sådant var enligt kommittén att den antisemitiska propagandan inte verkade ha haft så 
stor påverkan och att propagandan inte heller tagit allt för elakartade uttryck. Det påpekades 

Den antisemitiske bokhandlaren

Einar Åbergs bokhandel i Stockholm.

Efter en utdragen process kriminaliserades hets mot folkgrupp i Sverige 1948. 
Bakgrunden var spridningen av antisemitism under krigsåren och inte minst 
den propaganda som även efter kriget emanerade från bokhandlaren Einar 
Åberg. Men alla var inte positiva. Flera remissinstanser ansåg att en krimina-
lisering skulle privilegiera judarna. Rättsvetaren Görel Granström belyser Lex 
Åbergs tillkomsthistoria.

 och kriminaliseringen av hets mot folkgrupp

”Antisemitiskt 
propagandamaterial 

skickades från Sverige 
till en rad länder  

i Europa och resten  
av världen.”
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Den antisemitiske bokhandlaren

också att en fara med den föreslagna lagstiftningen var att den, genom att skydda vissa utsatta 
grupper, skulle kunna ses som en privilegiering som kunde öka motsättningar i samhället. Det 
var därför viktigt att straffstadgandet fick en generell utformning och inte begränsades till att 
bara avse antisemitisk propaganda. Skyddet skulle dock inte omfatta alla medborgargrup-
per, då en sådan utvidgning av det straffrättsliga skyddet kunde leda till inskränkningar i den 
politiska och sociala debatten och i förlängningen till en inskränkning av yttrandefriheten.

Hets mot folkgrupp skulle omfatta offentliga handlingar, dvs. uttalanden som på ett mer 
direkt sätt vände sig till allmänheten, exempelvis genom att någon talade till en folksamling, 
i skrift som spreds eller i annat meddelande till allmänheten. Befolkningsgrupper som skulle 
skyddas av stadgandet var judar, ”zigenare”, ”lappar”, flyktingar samt ”sekterister av skilda slag”. 
Kommittén konstaterade dock att ”omdömen, vilka väl äro förklenande men som icke över-
skrida gränserna för en saklig karakteristik av dessa befolkningsgrupper, en saklig kritik av deras 
uppträdande eller ett vederhäftigt dryftande av frågan om deras önskvärdhet i landet, måste 
anses falla utanför straffbudet.” 

Förslaget gick ut på remiss och en majoritet av remissinstanserna var kritiska. Som exempel 
kan nämnas att Länsstyrelsen i Malmöhus län ifrågasatte om den antisemitiska propagandan 
verkligen grundade sig på att judarna hade en annan härstamning eller religion. Länsstyrelsen 
menade istället att propagandan riktade sig mot judarna som en intressegrupp i samhället. En 
skyddslagstiftning skulle därför otillbörligt gynna gruppen.    

Stadsfiskalen i Helsingborg gick så långt som att hävda att det inte fanns något behov av 
skydd för de andra grupper som kommittén nämnt som exempel. ”För lapparnas vidkommande 
saknade nämligen straffskyddet enligt stadsfiskalens mening varje betydelse, då det icke syntes 
ha förekommit eller rimligen kunde tänkas förekomma något som gjorde ett sådant skydd för 
dem behövligt.” Skyddet skulle endast vara av betydelse för judarna, men då fick stadgandet, 
enligt stadsfiskalen, karaktär av ett undantag som privilegierade deras ställning. 

Dock fanns det också röster för ett behov av skydd, som Föreningen Sveriges landsfogdar 
som sa att ”det knappast kunde bestridas, att med förebilder från Tyskland och direkt dirigerad 
därifrån ifrågavarande propaganda under de senaste tio, tolv åren varit omfattande samt att 
den inom åtskilliga befolkningsgrupper haft en gynnsam jordmån.” 

NÄR JUSTITIEMINISTERN LADE fram regeringens proposition år 1948 fanns det föreslagna lagrum-
met inte med, just med hänvisning till de många kritiska remissinstanserna. Justitieministern 
ifrågasatte om det verkligen fanns ett behov av stadgandet, och tog fasta på argumentet om att 
det fanns en risk att stadgandet skulle uppfattas som att framför allt den judiska gruppen skulle 
få en privilegierad ställning i förhållande till andra grupper, något som i sin tur kunde riskera 
att skärpa motsättningarna inom befolkningen. 

Men hets mot folkgrupp kriminaliserades ju år 1948, så vad var det som hände efter att 
propositionen presenterades? Jo, när lagutskottet fick frågan på sitt bord konstaterades att man 
redan år 1942 ställt sig bakom kravet på en lagstiftning på området. Lagutskottet förespråkade 
därför kommitténs förslag och det var det förslaget som röstades igenom i riksdagen. Och i ett 
av argumenten som lyfts fram för att visa på behov av kriminalisering finner vi ännu en gång 
en koppling till bokhandlaren Einar Åberg. 

I lagutskottets utlåtande nämns att det efter krigsslutet började komma rapporter från svens-
ka beskickningar och konsulat utomlands om att antisemitiskt propagandamaterial skickades 
från Sverige till en rad länder i Europa och resten av världen, samt att detta ställde till problem 
avseende Sveriges rykte i den internationella gemenskapen. Återigen är det Einar Åbergs age-
rande som här används som exempel i den politiska debatten. 

Han fortsatte sin antisemitiska propaganda även efter krigsslutet och tryckte upp och spred 
material som bland annat innehöll uttalanden om att vittnesmålen om Förintelsen var en bluff 
iscensatt av judarna. När hets mot folkgrupp kriminaliserades var Einar Åberg den första som 
dömdes enligt det nya stadgandet, eller Lex Åberg som lagrummet kom att kallas. 

Görel Granström 
Görel Granström är docent i rättsvetenskap vid juridiska institutionen, Umeå universitet. Hon 

forskar om hatbrott i både ett nutida och historiskt perspektiv och arbetar för närvarande med en 
bok på temat brottsoffer i rättsväsendet med ett särskilt fokus på regleringen av hatbrott.

Annons från Einar Åberg i en nazistisk tidning 1943.

 och kriminaliseringen av hets mot folkgrupp
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”Nog det mest lärorika 
jag gjort i mitt liv!”

2016 hade jag och cirka 40 andra elever 
och lärare från olika högstadiesko-

lor på Gotland turen att delta i en utbildnings-
resa med Svenska kommittén mot antisemitism 
(SKMA) till Förintelsens platser i Polen. Denna 
utbildningsresa var en av de tolv resor som 
SKMA genomförde 2014-2016 med sammanlagt 
408 elever och 81 lärare från 84 olika högstadie-
skolor runtom i landet – från Malmö i söder till 
Arvidsjaur i norr. 

Syftet med utbildningssatsningen var att öka 
våra kunskaper om nazismens förbrytelser och 
rasistiska och antidemokratiska idéer genom 
historien liksom att fördjupa vår förståelse för 
demokratiska värderingar. Något den verkligen 
gjorde! 

Den sammanlagt tio dagar långa utbildningen 
och inte minst sexdagarsresan till Polen som in-
gick gav mig många nya perspektiv på Förintel-
sen, att få se alla platser med egna ögon gav en 
helt ny insikt. Men jag förstod också på ett bättre 
sätt hur vanligt det fortfarande är med antisemi-
tiska och rasistiska fördomar. Alla vi som deltog 
i utbildningarna redovisade sen våra upplevelser 
på olika sätt, på min skola föreläste vi om resan 
till Polen för olika klasser på skolans ”öppet hus”. 

JAG BLEV VÄLDIGT inspirerad att veta och göra 
mer, och därför tyckte jag att det var självklart 
att ansöka till den fortbildning som SKMA ar-
rangerade i Stockholm helgen 28-30 april 2017. 
I fortbildningen deltog 15 ungdomar i åldrarna 
16-18 från åtta olika orter i Sverige. Vi hade ju 
alla genomgått samma grundutbildning, men 
de flesta av oss hade aldrig träffats förut. Dock 
förstod vi snabbt att vi hade mycket gemensamt 
– inte minst var alla jättetaggade på att diskutera 
dessa viktiga frågor! 

Meningen var att helgen skulle vara en fort-
sättning på den tidigare utbildningen, men den-
na gång med fokus på nutiden, och att vi skulle 
fördjupa kunskapen om antisemitism och andra 
former av rasism, fördomar och stereotyper, kon-

spirationsteorier och källkritik, men även få fler 
redskap för antirasistiskt arbete. Jag skulle säga 
att mina höga förväntningar möttes väl, eller till 
och med överträffades!

Mathan Ravid från SKMA ledde fortbildning-
en, och en stor del av helgen gick åt att diskutera 
antisemitism i dagens samhälle och inte minst 
antijudiska konspirationsteorier. Under helgen 
hade vi även förmånen att få lyssna på väldigt in-
tressanta gästföreläsningar av Bilan Osman och 
Jonathan Leman från Stiftelsen Expo. 

Bilan Osman gav oss en inblick i afrofobi och 
islamofobi historiskt och i dag, och Jonathan 
Leman berättade om olika rasistiska partier och 
rörelser i Sverige och den propaganda de sprider 
till exempel på nätet. Och fortbildningens sista 
dag ägnade vi helt åt att diskutera hur man bäst 

bemöter antisemitiska och rasistiska påståenden 
och idéer med utgångspunkt i konkreta exempel 
som vi fått i uppgift att ta med oss från vår egen 
vardag – oerhört nyttigt och viktigt! 

UNDER HELA HELGEN väcktes många tankar och frå-
gor som ledde in i flera långa samtal, som inte 

avtog bara för att det råkade vara fikapaus, lunch 
eller middag. Och just det var nog något av det 
häftigaste och roligaste under helgen, att alla 
deltagare verkligen var personligt intresserade 
och engagerade i frågorna och faktiskt ville ta sig 
tid till att diskutera vidare. Vi lärde oss otroligt 
mycket av varandra! 

Alla var öppna för att dela med sig av egna er-
farenheter, tankar och åsikter vilket gav ett väl-
digt tryggt diskussionsklimat. Tyvärr upplever jag 
inte detta så ofta i min vardag, så jag var grymt 
imponerad. Jag tror att det var dessa många dis-
kussioner som bidrog till att vi blev en så pass 
sammansvetsad grupp på bara ett par dagar, och 
jag är helt övertygad om att vi kommer ha fortsatt 
stöd av varandra framöver. 

Helst av allt skulle jag se att alla i min ålder 
fick gå en fortbildning som 
denna. Visst, det är kanske 
orealistiskt, men jag vet att 
det finns många ungdomar 
som skulle älska, och ha 
stor nytta av, att träffa dessa 
inspirerande föreläsare 
och stöta och blöta de här 
ämnena med intresserade 
jämnåriga. Ju fler som får 
chansen desto bättre! 

Jag är inte bara säker på 
att andra unga skulle tycka 
att det är något av det roli-
gaste och intressantaste de 
gjort, det skulle även vara 
en god och viktig sak för 
vårt framtida samhälle. 

Jag är så tacksam och glad 
över att jag fått delta på studieresan till Polen och 
fortbildningen i Stockholm, det är nog det intres-
santaste och mest lärorika jag gjort hittills i mitt 
liv! Stort tack till SKMA!

Freja Nyström, 16
Wisbygymnasiet, Gotland

I april arrangerade SKMA en 
fortbildning för ungdomar 

om antisemitism och rasism 
idag. 16-åriga Freja Nyström 

var en av deltagarna. 
Här skriver hon om sina 

erfarenheter från en intensiv 
utbildningshelg. 

Freja Nyström.

Intensiva diskussioner. 

SKMA utbildar
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Våra studieresor ingår all-
tid i en längre utbildning 
och innan avresa till 
Polen håller SKMA ett 
förseminarium om anti-

semitism och Förintelsens faser. Efter 
avslutad utbildning erbjuds skolorna 
hjälp, tips och material för efterarbetet. 

I Polen besöker vi platser i och runt 
Krakow som berättar om judiskt liv och 
kultur före andra världskriget samt För-
intelsens historia. Tre av de viktigaste 
platserna vi besöker är det tidigare get-
toområdet i Krakow samt det före detta 
koncentrations- och förintelselägret 
Auschwitz-Birkenau. Men även besök 
vid mer okända platser, som den tidi-
gare SD-skolan på den lilla orten Rabka, 
ingår i programmet.

Den 17-21 maj hade jag själv förmå-
nen att tillsammans med Lena Jersenius leda en 
av våra studieresor, denna gång med ca 30 elever 
från årskurs tre på ABB Industrigymnasium i 
Ludvika. Syftet med SKMA:s studieresor är att 
öka kunskapen om Nazitysklands förbrytelser 
mot judar, romer och andra grupper. I guidning-

en och genom samtal och grupparbeten under 
dagarna i Polen försökte vi bland annat ge elev-
erna nya insikter och möjligheter till reflektion 
kring Förintelsens olika aktörer; offer, förövare, 
hjältar/räddare och åskådare. 

Diskussionerna blev många, utmanande men 
oerhört inspirerande; inte minst de olika dilem-

man som människor ställdes inför 
under Förintelsen ledde till intres-
santa samtal. Och det väckte många 
viktiga frågor hos eleverna kring 
vilka dilemman vi själva ställs inför 
och vilka val vi själva gör i vår vardag. 
Hur agerar vi exempelvis när vi ser 
antisemitism, rasism och fördomar 
på skolan, i omklädningsrummet el-
ler i kompisgänget? För det har stor 
betydelse vad man väljer att göra el-
ler inte göra, en insikt som jag tror nu 
är ännu starkare hos de engagerade 
eleverna från Ludvika. 

Utvärderingarna från deltagarna på 
resan var överlag väldigt positiva, och 
vi på SKMA är glada att ABB Indu-
strigymnasium i Ludvika och många 
andra skolor i Sverige fortsätter att 
åka med oss till Polen år efter år. Är 

du själv intresserad av att åka med dina högsta-
die- eller gymnasieelever eller kanske din kon-
firmandgrupp på en studieresa till Förintelsens 
platser? Läs då mer på vår hemsida www.skma.
se/utbildning/elevresor, och kontakta oss! 

Mathan Ravid

Ludvikaelever besökte Förintelsens platser

Den 13 maj i Stockholm 
arrangerade Miljöpar-
tiet en temadag om 

rasism under rubriken ”Star-
kare tillsammans”. Temadagen, 
som riktade sig till partiets s.k. 
jämställdhets- och mångfald-
sambassadörer, ingår i ett ut-

bildningsprojekt som syftar till 
att stärka partiets lokala arbete 
mot rasism. 

På temadagen belyste olika 
föreläsare rasism och fördomar 
mot afrosvenskar, judar, musli-
mer, romer, samer och sverige-
finnar. SKMA var också inbjud-

na och Mathan Ravid föreläste 
om antisemitismens historiska 
rötter och utveckling över tid, de 
viktigaste samtida antisemitiska 
stereotyperna och myterna, på 
vilket sätt antijudiska föreställ-
ningar och attityder visar sig i 
den bredare debatten, var grän-

sen går mellan antisemitism och 
kritik av Israels politik, samt hat-
brott som drabbar judar i dagens 
Sverige. 

Sammanlagt deltog ett 30-tal 
personer från olika partidistrikt 
runtom i landet.

SKMA föreläste för Miljöpartiet

Vid Book of Names i Auschwitz. 

Eleverna från Ludvika vid den fd gettomuren i Krakow. 
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Bara under våren 2017 har SKMA genomfört åtta studieresor till Förintelsens platser i Polen med 
sammanlagt över 200 elever och lärare från olika högstadie- och gymnasieskolor. Mathan Ravid 
rapporterar från en studieresa med gymnasieelever från Ludvika. 
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SKMA ARRANGERADE UNDER maj en utbildnings-
dag och studieresa för Zikaron. Zikaron är 
en förening som består av tredje generatio-
nens överlevande som genom föreläsningar 
vidareförmedlar sina mor- eller farföräldrars 
vittnesmål från Förintelsen till skolor och för-
eningar runt om i landet.  

     Den 7 maj anordnade SKMA en utbild-
ningsdag om antisemitism, nazismen och För-
intelsen med föreläsningar av Henrik Bachner, 
Stéphane Bruchfeld och Mirjam Kellerman. 
Den 23 maj reste nio deltagare från Zikaron till 
Polen för en fem dagar lång studieresa. Under 
två dagar besökte gruppen det före detta kon-
centrations- och förintelselägret Auschwitz. 
Gruppen, som guidades av SKMA:s Lena 
Jersenius, besökte även Krakow, Nowy Sacz, 
Rabka och Jordanow. 

Mathan Ravid föreläser på Kulturhuset i Finspång.
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Ungdomsledare 
och elever 
lärde sig om 
antisemitism

UNDER VÅREN 2017 har Svenska kommittén mot 
antisemitism (SKMA) deltagit i ett flertal kon-
ferenser och temadagar samt gjort besök på 
olika skolor för att utbilda elever, lärare och an-
dra intresserade om antisemitism och rasism. 
Exempelvis den 24 mars, då Finspångs kom-
mun efter ett medborgarförslag arrangerade ett 
seminarium på Kulturhuset i Finspång om Sve-
riges fem nationella minoriteter – judar, romer, 
samer, sverigefinnar och tornedalingar. 2016 
tillsatte regeringen en utredning som ska göra 
en översyn av lagen om nationella minoriteter 
samt lämna förslag på hur deras rättigheter kan 
säkras och deras möjlighet till inflytande och 
delaktighet stärkas. 

Under seminariet i Finspång föreläste Lennart 
Rohdin, som leder utredningen, om bakgrunden 
till lagen om nationella minoriteter. Tiina Mau-

ritzell, kommunikatör på Finspång kommun som 
ansvarade för dagen tillsammans med Anna Hel-
lerstedt från Finspångs skolor, berättade om Fin-
spång kommun som finskt förvaltningsområde. 
SKMA:s Mathan Ravid föreläste om den antise-
mitism som drabbar svenska judar i dag. Förfat-
taren och musikern Hans Caldaras talade om 
romers situation idag. Publiken bestod av ca 100 
högstadie- och gymnasieelever från Finspång. 

     
UNDER APRIL MÅNAD besökte SKMA bland annat 
Engelbrektsskolan i Stockholm, för att hålla ett 
efterseminarium med de elever som tidigare 
under våren åkt på en studieresa med SKMA 
till Förintelsens platser i Polen. Mathan Ravid 
ledde ett seminarium om antisemitism och 
källkritik, som fokuserade på propaganda på 
nätet och hur man bäst kan identifiera och be-

möta den. Cirka 50 elever deltog. 
     

NÅGRA AV DE som utbildades av SKMA under maj 
månad var gymnasieelever från skolarbetet 
”Skola utan gränser”, som leds av lärarna Lille-
mor Bodman, Bertil Jansson och Nafih Mawlod 
på Lindesskolan i Lindesberg. Skolarbetet, 
som stöds av Lindesbergs kommun, syftar till 
att motverka antidemokratiska strömningar i 
samhället och öka förståelsen mellan männ-
iskor med olika bakgrunder. 

Sedan starten i början av 2000-talet har 
”Skola utan gränser” inkluderat årliga resor med 
SKMA till Förintelsens platser i Polen. Den 2 
maj träffade Mathan Ravid några av de elever 
som är ungdomsledare i ”Skola utan gränser” för 
att ytterligare stärka deras kunskap om samtida 
antisemitism. 

Studieresa för Zikaron 

SKMA utbildar

Medlemmar i föreningen Zikaron under studieresan i Polen. 
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ELEV- OCH STUDIERESOR
17-21 MAJ
SKMA arrangerade en studieresa för ABB In-
dustrigymnasium i Ludvika. I resan, som gick 
till Krakow, Rabka och Auschwitz, deltog 28 
elever och fem vuxna. Innan resan hölls ett 
förberedande seminarium i Ludvika den 4 
maj. Mathan Ravid och Lena Jersenius ledde 
studieresan.

23-28 MAJ
En grupp från föreningen Zikaron deltog i en 
studieresa till Krakow, Nowy Sacz, Rabka, Jor-
danow och Auschwitz. Resan leddes av Lena 
Jersenius. Resan förgicks av ett seminarium 
med föreläsningar om antisemitism och För-
intelsen. 

UTBILDNINGAR OCH SEMINARIER
24 MARS
Finspångs gymnasieskolor och Finspångs 
kommun arrangerade en dag om nationella 
minoriteter. Mathan Ravid föreläste om sam-
tida antisemitism i Sverige. Ca 100 högstadie- 
och gymnasieelever deltog i arrangemanget

19 APRIL
Mathan Ravid föreläste om antisemitism, 
konspirationsteorier och källkritik för elever 
på Engelbrektsskolan i Stockholm. Gruppen 
bestod av elever som deltagit i en resa i mars 
2017 arrangerad av SKMA samt ytterligare ett 
en grupp intresserade elever ur nionde klass. 
Ca 50 personer deltog i seminariet. 

28-30 APRIL
2014-2016 genomförde SKMA en stor reger-
ingsstödd utbildningssatsning med syfte att 
ge ökade kunskaper om nazismens förbry-
telser, rasistiska och antidemokratiska idéer 
historiskt och idag. I april arrangerade SKMA 
en fortbildning för 15 elever som genomgått 
utbildningen. Syftet var att ge ungdomarna, 
som kom från åtta orter runt om i Sverige, 
fördjupade kunskaper om samtida former av 
antisemitism och rasism. Fortbildningen led-
des av Mathan Ravid som även föreläste om 
antisemitism. Som gästföreläsare medverkade 
Jonathan Leman och Bilan Osman från Stif-
telsen Expo. De talade om rasistiska rörelser i 
Sverige och deras propaganda respektive om 
afrofobi och islamofobi. 

2 MAJ
En grupp från ”Skola utan gränser”, ett demo-
kratiprojekt i Lindesbergs kommun, besökte 
SKMA. De lyssnade till Mathan Ravid som 
pratade om samtida antisemitism. 

13 MAJ
Miljöpartiet arrangerade en temadag för sina 
jämställdhets- och mångfaldsambassadörer. 
Mathan Ravid föreläste om antisemitismens 
historiska rötter och utveckling över tid.

MÖTEN OCH ARRANGEMANG
28 APRIL
Fem pedagoger från Centrum för vuxnas lä-
rande i Sandvikens kommun besökte SKMA. 
Lena Jersenius och Mathan Ravid informerade 
om SKMA:s verksamhet.

11 MAJ
SKMA bjöd in stödmedlemmarna till teaterfö-
reställningen ”Raoul Wallenberg – även du kan 
göra skillnad”. Föreställningen, som handlar 
om Raoul Wallenbergs gärning och liv,  spe-
lades av Pontus Olgrim och Ralf Beck. Ca 30 
personer deltog i arrangemanget.

Kalendarium

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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Vill du ha någon som tillvaratar 
våra judiska intressen imorgon? 

Bli då medlem i en 
Judisk församling idag!

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

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

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

Bli medlem i en församling nära dig!

Judiska Församlingen
Göteborg

www.judiskaforsamlingen.se
www.jfst.se

www.jfm.se

Vill du ha någon som tillvaratar 
våra judiska intressen imorgon? 

Bli då medlem i en 
Judisk församling idag!

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

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

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

Bli medlem i en församling nära dig!

Judiska Församlingen
Göteborg

www.judiskaforsamlingen.se
www.jfst.se

www.jfm.se

De judiska församlingarna är förenade i Judiska Centralrådet i Sverige

www.judiskacentralradet.se

Judiska Församlingen
Nordvästra Skåne

Helsingborg
info@jfns.se

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

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

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

Henrik Raber   Stefan Levy
070 6112701   070 6308787

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

- Vi uppskattar om du stöder SKMA med ett bidrag.

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

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

• Går det bra för dig på alla sätt men du vill 
   få perspektiv och input?
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Det goda kundmötet börjar alltid med dig 
själv, och ingenting är så bra för lönsam
heten som kunniga och passionerade 
medarbetare. Helt enkelt för att engage
mang smittar och ger ännu nöjdare kunder. 
Service och ett gott kundbemötande är 
därför butikens viktigaste kärnverksamhet.

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

BLI EN BÄTTRE 
SÄLJARE

WONNA I DEJONG 
FASTIGHETER 

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

Vi äger, förvaltar och förädlar 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
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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

Jamfa AB
B O R Å S

Jossebell AB
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Talent Insights

www.ipu1973.se

En pärla bland
Sveriges analysverktyg

ett verktyg som ger viktiga
insikter kring beteenden och drivkrafter.

Talent Insights

OBS!
ett verktyg som är lämpligt vid

• individutveckling
• grupputveckling
• organisationsutveckling

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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