
MELLAN 300 OCH 400 personer samlades den 10/11 i Stock-
holms stora synagoga för en högtidsstund till minne av No-
vemberpogromen 1938. Minneskvällen arrangerades av 
Svenska kommittén mot antisemitism (SKMA) 
i samverkan med med Judiska Församlingen 
i Stockholm, Föreningen Förintelsens Överle-
vande och Forum för levande historia.

I samband med minnesceremonin, som 
öppnades av SKMA:s ordförande Willy Sil-
berstein, utdelades även 2013 års Elsa-pris 
till Jonathan Leman, skribent och pedagog på 
Expo och aktiv twittrare och bloggare. SKMA 
tilldelar Leman Elsa-priset ”för hans mångåriga 
och omfattande verksamhet i sociala och andra 
medier mot antisemitism och andra former av 
främlingsfientlighet och rasism.” Priset över-
räcktes av demokrati- och EU-minister Birgitta 
Ohlsson som framhöll Lemans viktiga insatser 
för upplysa om och motverka antisemitism och 
rasism. (Läs mer om pristagaren och Elsa-priset 
på s. 3–4.)

Ett vittnesmål från Novemberpogromen 
1938 lästes upp av skådespelaren Peter Perski. 
Kvällens huvudanförande hölls av kulturjour-
nalisten Ulrika Knutson under rubriken ”Victor Klempe-
rer och ordets makt”. Ingrid Lomfors, generalsekreterare 

i Judiska församlingen i Stockholm, talade om ”Minnets 
vägar”. (Knutsons och Lomfors anföranden återges i 
nyhetsbrevet.) Anförandena varvades med sång av Han-

nah Lindroth. Kvällen avslutades med Kaddish-bönen 
som lästes av kantor Maynard Gerber.
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Wagner 
och 
judehatet

”Svårigheten att rätt 
tolka den ståndpunkt 
[Richard] Wagner 
ger uttryck för i brev, 
pamfletter och dra-
matik bottnar san-
nolikt i att den kris-
tet grundade antise-
mitismen är så svår 
att acceptera. Man 
knyter hellre antise-
mitismen till rasism 
och nazism som mer 
moderna ideologier. 
Men antisemitismen 
kom att bli kristen-
domens följeslagare 
från första stund, och 
vore inte möjlig utan 
den (vilket självfallet 
inte innebär att man 
som kristen måste bli 
antisemit). 

Wagner kan själv-
fallet inte lastas för 
brott som begås ett 
halvt sekel efter hans 
död, också om de sker 
till ljudet av hans 
musik och rent av i 
hans scenografi. Dä-
remot är det viktigt 
att förstå vilken roll 
han kom att spela i 
det tyska och euro-
peiska medvetandet 
med sitt hat mot det 
judiska.”

Hans Ruin 
(i debatten om 

Wagners ”Parsifal”)
DN 4/11 2013

75-årsminnet  
av Novemberpogromen 
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I Statens medieråds rapport ”Våldsbe-
jakande och antidemokratiska bud-
skap på internet” (2013) framhålls att 

antisemitismen utgör ett fortsatt centralt 
inslag i propagandan hos de delar av den 
svenska extremhögern som ideologiskt 
står nazismen nära. ”Den svenska extrem-
högern är starkt rasistisk i ordets grundläg-
gande mening. Judarna är i allmänhet den 
mest avskydda gruppen men icke nordiska 
invandrare i allmänhet är också mycket illa 
omtyckta”, lyder en slutsats.

I undersökningen fastslås att dessa 

grupper även tolkar invandring av mus-
limer som del av en judisk konspiration: 
”Den rasideologiska miljön anser...att 
invandringen av muslimer till västvärlden 
bara är ett symptom på judarnas världs-
makt. I en antisemitisk diskurs om judiskt 
världsherravälde är muslimerna brickor i 
judarnas plan att utrota de västerländska 
vita samhällena.”

 Rapporten belyser även hur antisemitis-
ka teman propageras på sajter som drivs av 
svenska extrema islamister, grupper som i 
vissa avseenden delar världsbild med ex-

tremhögern: ”Såväl bland högerextrema 
som hos jihadisterna återfinns tanken att 
världens utveckling i hemlighet styrs av en 
judisk konspiration med världsherravälde 
som mål.” 

 Statens medieråds rapport beräknar att 
den extrema högerns webbsidor har runt 
140 000 besök per dag. Svenska extrema 
islamistiska sajter uppskattas ha få dag-
liga besök. Denna miljö antas i huvudsak 
vara koncentrerad till webbsidor utanför 
Sverige. Rapporten kan läsas på statens-
medierad.se

Många samlades i Stockholms stora synagoga för att minnas 
Novemberpogromen 1938 och hylla 2013 års Elsa-pristagare.

Antisemitism på nätet

Ulrika Knutson höll kvällens huvudanförande.
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EN SKOLA I Kiruna har samlats för att se en 
pjäs om Förintelsen. Plötsligt börjar en elev 
skrika ”Heil Hitler”. Snart hänger fler på. Det 
finns också uppgifter om att någon vrålar att 
skådespelaren borde våldtas.

Jag behöver inte beskriva hur upprörd jag 
blir.

Men, faktiskt, mer upprörd blir jag över 
att lärarna tycks ha varit passiva. Enligt tid-
ningsuppgifter var de tysta. Om inte ens de, 
som är utbildade att lära elever och har till 
uppgift att värna demokratiska värderingar, 
säger ifrån när sådant här sker när ungdomar 
ser en föreställning om Förintelsen kan man 
undra hur långt vi har kommit.

Det är alltid allvarligt när hat, förakt och 
fördomar sprids. Men ännu farligare är en 
omgivning som förhåller sig likgiltig. Ett 
samhälle där omgivningen – i detta fall lä-
rarna – tiger inför hatfulla budskap är inget 
tryggt samhälle. Det är händelsen i Kiruna 
hösten 2013 ett exempel på.

Svenska kommittén mot antisemitism gör 
mycket för att förändra detta och inte minst 
för att förbättra lärares förmåga att identifiera 
och bemöta antisemitism och andra fördomar. 
Under november har vi, med hjälp av pengar 
från regeringen och integrationsminister 
Erik Ullenhag, på nytt utbildat ett stort antal 
lärare och fler blir det under vintern. Det sker 
i Malmö som fortfarande är hårt drabbat av 
judehatet.

 
VI ÄR SJÄLVKLART stolta över att regeringen 
tycker att SKMA gör ett så bra arbete så att vi 
åter får förtroendet och medel för att fortsätta 
och fördjupa vår utbildningssatsning.

Tyvärr måste vi dock konstatera att utbild-
ningen kostar mer än vi får. Vi satsar mer för 

att vi aldrig kompromissar med kvalitet. För 
att utbildningen ska bli just så bra som vi vill 
så tar vi ibland kostnader som vi inte har fått 
regeringsanslag för.

Det är en av förklaringarna till att SKMA:s 
ekonomi blivit sämre. Vi har inte längre den 
trygghet vi haft under en tid. De senaste åren 
har vi äntligen sluppit ägna halva våra möten 
åt att diskutera hur vi ska kunna hitta medel 
för att finansiera våra viktiga aktiviteter. Istäl-
let har vi kunnat koncentrera oss på det som 
är vår uppgift: att upplysa om och motverka 
antisemitism.

Nu är jag på nytt orolig för våra resurser.
Jag hör otroligt många hurrarop och får 

många dunkar i ryggen för att SKMA lyckas 
så väl. Det är väldigt roligt. Samtidigt kän-
ner jag ibland att det inte är ryggdunkar vi 

behöver. Vi behöver, för att tala klarspråk, 
mer pengar. Jag jobbar helt ideellt, något an-
nat är jag inte heller intresserad av. Men vi 
bedriver en omfattande och, vågar jag påstå, 

mycket effektiv verksamhet, både vad gäller 
opinionsbildning och utbildning. Och den 
kostar pengar. 

Därför vädjar jag till dig att ge oss ett eko-
nomiskt stöd. Dels i form av medlemskap, för 
Guds skull betala det för 2014. Och, betala 
gärna lite mer i form av ett bidrag, om du har 
möjlighet.

Jag törs påstå att vi använder pengarna oer-
hört effektivt i kampen mot antisemitismen.

NÅGON ANNAN SOM gör mycket för att 
bekämpa judehatet är Jonathan Leman. Han 
fick årets Elsa-pris och blev därmed nummer 
två, den förste var Siavosh Derakhti som 
grundade Unga muslimer mot antisemitism.

Jonathan gör ett storartat jobb, inte minst 
genom att följa och motverka antisemitism 
och rasism på nätet, men också i sin verksam-
het på Expo. Att Jonathan började sitt antira-
sistiska arbete i SKMA, där han var verksam 
fram till 2010, gör oss också lite extra stolta 
att just han fick årets Elsa-pris, ett synnerligen 
välförtjänt pris. (Läs intervjun med årets Elsa-
pristagare på s. 3.)

Priset delades ut i november när vi högtid-
lighöll minnet av Novemberpogromen, som 
tidigare kallades ”Kristallnatten”. Det blev en 
väldigt värdig och fin manifestation och en 
fullsatt synagoga.

SKMA har nått en position där vi tar plats 
och hörs i debatten. Och där vi är en central 
institution i Sverige när det gäller utbildning 
om antisemitism, rasism och om Förintelsen. 

Vi hoppas innerligt att det förblir så.

Willy Silberstein
Ordförande för Svenska kommittén  

mot antisemitism

Gärna en dunk i ryggen, men...

»Plötsligt 
börjar en elev 
skrika ’Heil 

Hitler’.«

Willy Silberstein
Ordförande för Svenska kommittén mot antisemitism
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Grattis till Elsa-priset 2013. Vad betyder priset för dig?
Tack. Det var en stor ära för mig att ta emot priset! När jag 
läste motiveringen blev jag djupt rörd, både för det erkännande 
som det innebar och för att det kom från en organisation som 
jag har en oerhörd respekt för.

Berätta lite om din bakgrund. 
Till vardags jobbar jag som pedagog på Expo Utbildning och 
håller i kompetensutveckling för lärare och utvecklar Expos 
arbete i skolan. Jag håller också föreläsningar för personer 
som är aktiva inom 
föreningslivet och i 
politiken om rasistiska 
organisationer och hur 
deras inflytande i sam-
hället kan motverkas. 
Jag sitter också i Expos 
redaktion och bidrar 
med research, gransk-
ning och opinionsbild-
ning.

Hur kom det sig att du 
började engagera dig 
mot antisemitism och 
rasism? 
Det var faktiskt mina 
egna erfarenheter av 
antisemitism som fick 
mig att börja engagera 
mig mot rasism och in-
tolerans, men det var en 
ganska lång process. Jag visste väldigt lite om antisemitism när 
jag först stötte på det i olika sammanhang när jag rörde mig i 
det offentliga rummet. Det påverkade mig. Jag blev frustrerad 
när jag märkte hur jag ifrågasattes när jag tog upp mina erfa-
renheter. Jag började läsa på om ämnet och märkte att det fanns 
en hel del antisemitism i bloggosfären, som då var en relativt 
ny företeelse. Mitt arbete mot antisemitism började med att jag 
uppmärksammade ämnet i min blogg.

Du var under en period fram till 2010 verksam inom SKMA. Vilken 
betydelse hade de åren för dig?
Jag är väldigt tacksam över allt jag lärde mig under de åren. Mitt 

skrivande utvecklades och jag fick lära av och samarbeta med 
Sveriges främsta experter på området. Det har format mig och 
för det är jag tacksam. Jag känner också en stolthet över det vi 
lyckades åstadkomma under åren då jag verkade i kommittén. 

Du tilldelas Elsapriset inte minst för den verksamhet du bedriver 
i sociala medier, till exempel på Twitter, för att motverka anti-
semitism och andra typer av fördomar. Vilken roll spelar sociala 
medier idag för spridning av fördomar och rasistisk propaganda 
och hur kan de användas på ett effektivt sätt för att motverka 
denna typ av budskap? 
Facebook och Twitter är viktiga plattformar för spridning av 
både rasism och antirasism. Många har personer i bekantskaps-
kretsen som sprider fördomsfulla vandringssägner och delar 
länkar till hatsajter. Då är det viktigt att det finns lättillgänglig 
information så att personer som möter intolerans i vardagen 
känner sig rustade för att ta de svåra samtalen. Förblir fördo-
marna och myterna oemotsagda riskerar de att framstå som vil-
ka åsikter som helst. Vill man därefter försöka påverka någons 

attityder gör man ofta klokt i att 
försöka inleda en dialog i ett 
privat direktmeddelande. Inför 
öppen ridå blir det lätt en kon-
frontativ debatt. 

Men det handlar inte bara om 
att man kan reagera först när 
någon uttrycker sig intolerant. 
Man kan även ta initiativet och 
agera proaktivt och på så sätt bi-
dra till att skapa en antirasistisk 
norm i sin omgivning.

Hur ser din strategi ut för att be-
möta personer som ger uttryck för 
antijudiska, antimuslimska eller 
främlingsfientliga uppfattningar? 
Det gäller att bestämma vad 
som är syftet i varje samman-
hang. Rör det sig om rasism och 
intolerans i organiserad form 
handlar det om att fördöma 

dessa uttryck och visa varför de är problematiska. En central 
uppgift för antirasismen är att upplysa om och markera mot hat 
och konspirationsteorier. Men vi kan inte stanna där. Jag tror på 
att gå in i dialog med personer som tar del av och påverkas av 
intoleranta budskap och att man på så sätt kan förändra attity-
der och bryta fördomar. Väljer man att inte fördöma personen 
får man en chans att utmana dennes åsikter.

Ofta är intolerant argumentation en blandning av fakta, 
halvsanningar och myter. Genom att visa att man instäm-
mer i någon del av det som personen tagit upp visar man att 
man lyssnar på och respekterar personen. Det är viktigt att 
man visar tålamod och låter samtalet ta tid och att man följer 

”Dialog kan förändra 
attityder”

Demokratiminister Birgitta Ohlsson överräckte Elsa-priset till Jonathan Leman.
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Elsa-priset, som instiftades av SKMA 2012, tilldelas unga som via 
sociala medier eller på annat sätt motverkar antisemitism och 
andra fördomar. 2013 års pristagare är Jonathan Leman, skribent 
och pedagog på Expo, men också mycket aktiv twittrare och blog-
gare. Han fick priset för sin ”mångåriga och omfattande verksam-
het i sociala och andra medier mot antisemitism och andra former 
av främlingsfientlighet och rasism.” SKMA bad Jonathan om en 
intervju.
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upp med nya samtal. Förändring i attityd kom-
mer sannolikt att äga rum under reflektion mellan 
samtalen. 

Det är också viktigt att inte hamna på defensi-
ven och bara bemöta. Den som uttrycker hat och 
intolerans måste ta ansvar för sina yttranden och 
konfronteras med hatlärornas konsekvenser.

Du möter i ditt arbete ofta unga människor i skolan 
och på nätet. Hur vanligt är det, utifrån din erfarenhet, 
med antisemitiska uppfattningar bland ungdomar 
idag och vilka typer av fördomar möter du? Finns det 
inom skolvärlden en medvetenhet om dessa problem 
och har man tillräckliga kunskaper för att förebygga 
och bemöta dem?
Antisemitism är en bland många former av intole-
rans. På en del skolor är den påtaglig och utbredd 
medan den på andra skolor är ovanlig. Det finns 
två tydliga spår i antisemitismen. Den ena åberopar 
ständigt Israel som placeras i centrum för allt som 
är fel i världen, medan den andra i första hand ut-
går från en världsbild där världen styrs av hemliga 
sällskap och att denna världsordning orkestreras av 
judar. 

 Under de senaste åren har jag kontaktats av allt 
fler lärare som vittnar om att konspirationsteorier 
om ”Illuminati” och ”New World Order” tilltagit 
under senare år. Lärare efterfrågar utbildningar så 
att de känner att de bottnar i ämnet, men också bra 
lektionsmaterial som tränar den källkritiska för-
mågan och motverkar mytbildning.En svårighet är 
att man som lärare lätt hamnar i en roll där man 
upplevs försvara etablissemanget och därmed den 
påstådda konspirationen. Utmaningen ligger i att 
granska konspirationsteorierna utifrån premissen 
att det är lätt att bli lurad om man saknar verktyg 
för att värdera information.

Du betonar ofta vikten av en konsekvent antirasism. 
På vilka sätt anser du att antirasistiska hållningar idag 
inte är konsekventa?
Min bild är att förhållningssätten har förändrats en 
del till det bättre de senaste åren inom antirasis-

men. Men det finns krafter som framställer sig som 
motståndare till antisemitism men som samtidigt 
sprider islamofobi och krafter som säger sig vara 
motståndare till islamofobi men som sprider antise-
mitism. Utan konsekvent antirasism får dessa kraf-
ter möjlighet att sätta agendan och spä på misstro 
och hat mellan grupper. 

Debatten om situationen i Malmö är ett bra ex-
empel på vikten av konsekvent antirasism. Där 
har det varit viktigt med kraftfulla reaktioner mot 
Sverigedemokraternas många försök att utnyttja 
antisemitism-frågan för att sprida hat mot musli-
mer. Även Ilmar Reepalus kommentarer om judiska 
malmöiter och hans partikamrat Adrian Kabas för-
sök att förklara islamofobi med en påstådd judisk 
konspirativ verksamhet har mött reaktioner, vilket 
har varit viktigt.

Hur skulle du värdera SKMA:s betydelse för arbetet mot 
antisemitism och rasism i Sverige idag?
Utan SKMA tror jag att vi hade haft en situation 
där frågan om antisemitism behandlats oseriöst 
i samhällsdebatten och förståelsen av begreppet 
hade grumlats av att olika parter i Israel-Palesti-
na-debatten hade kunnat förvanska och missbruka 
begreppet som ett slagträ. Genom kommitténs 
noggrannhet, kunskap och underbyggda argu-
mentation har organisationen vunnit en trovär-
dighet. Med hjälp av den har man kunnat förflytta 
samhällsdebatten i rätt riktning. Även SKMA:s 
långvariga arbete med kompetensutveckling för 
lärare har haft och fortsätter att ha en oerhört stor 
betydelse. Jag är djupt imponerad av SKMA:s 
satsning i Malmö.

Elsa-priset består av ett diplom och en prissumma om 
20 000 kr. Vet du vad du ska göra för pengarna?
Jag tänker göra ett par olika studieresor för att utby-
ta erfarenheter med organisationer utomlands. Två 
resmål är redan klara: Turkiet och Nederländerna. 

Intervjuare: Henrik Bachner

ELSA-PRISET 2013
SKMA tilldelar Jonathan 
Leman Elsa-priset 2013 ”för 
hans mångåriga och omfat-
tande verksamhet i sociala 
och andra medier mot anti-
semitism och andra former 
av främlingsfientlighet och 
rasism. Med skarp argumen-
tation, stor kunskap och kon-
sekventa ställningstaganden 
mot varje form av rasism har 
Jonathan Leman på ett unikt 
sätt bidragit till att höja de-
batt- och kunskapsnivån, och 
därmed inverkat positivt på 
det offentliga samtalet.”

Priset delades ut i Stock-
holms stora synagoga den 
10 november i samband med 
minnesceremonin för Novem-
berpogromen 1938.

Elsa-priset är en årlig 
utmärkelse som delas ut 
av SKMA till unga som via 
sociala medier eller på annat 
sätt motverkar antisemitism 
och andra typer av fördomar. 
2012 års pristagare var Sia-
vosh Derakhti.

Nominera till ELSA-priset 2013

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

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

utmärkelse som delas ut till unga – företrädesvis personer under 30 år – som via sociala 

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

Nomineringar till ELSA-priset 2013 ska skickas till SKMA 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 varför 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.



svenska
kommittén

mot
antisemitism 5

EU:S ORGAN FÖR grundläggande 
rättigheter, FRA, har med den 
nyligen publicerade rapporten 
Discrimination and hate crime 
against Jews in EU Member 
States: Experiences and percep-
tions of antisemitism lämnat det 
hittills tyngsta bidraget till vår 
förståelse av hur den judiska 
minoriteten i åtta medlemslän-
der – Belgien, Frankrike, Ita-
lien, Lettland, Storbritannien, 
Sverige, Tyskland och Ungern 
– uppfattar sin situation när det 
gäller antisemitism. I de utvalda 
länderna bor mer 
än 90 procent av 
Europas judar 
och av dessa har 
5 487 (äldre än 
16 år) besvarat 
den öppna nä-
tenkät som lig-
ger till grund 
för rapporten. 
Undersökningen 
genomfö rdes 
mellan septem-
ber och oktober 
2012.

Det är en vik-
tig rapport och 
den första i sitt 
slag och det är 
glädjande att 
en undersök-
ning som denna 
nu föreligger. 
Resultaten är i 
flera avseenden 
nedslående och 
o r o v ä c k a n d e 
(mer om dessa 
nedan). Av denna 
anledning är det 

särskilt viktigt att något redogöra 
för vad rapporten inte handlar 
om och inte säger. För det för-
sta är det, vilket också påpekas 
i rapporten, inte möjligt att med 
den valda metoden få ett statis-
tiskt representativt slumpmässigt 
urval. Däremot är det troligt att 
FRA lyckats nå ett representativt 
urval av de mera intresserade och 
engagerade. Det är emellertid inte 
självklart positivt eftersom det 
riskerar att blåsa upp resultatet. 

För det andra saknas relevant 
jämförelsematerial att stämma av 

respondenter-
nas upplevelser 
mot. Detta är 
dels en följd av 
att rapporten är 
den första i sitt 
slag, dels av att 
det inte genom-
förts jäm förbara 
syste matiska 
under sök nin-
gar av attityder 
gentemot judar 
för samtliga i 
studien ingåen-
de länder. Dess-
utom är mör-
kertalet stort. 
75 procent av 
respondenterna 
hävdar att de 
inte rapporterar 
antisemitiska 
incidenter. 

För det tredje, 
och kanske all-
varligast, är det 
svårt att fastslå 
vilka incidenter 
som har katego-

riserats som antise-
mitiska. Det är sagespersonernas 
upplevelser som redovisas, inte 
någon ”objektiv” sanning. Det 
framgår alltså inte varför viss dis-
kriminering och vissa incidenter 
är att betrakta som antisemitiska, 
inte heller vad som visar att anti-
semitismen tilltagit på senare år, 
vilket en majoritet av de som be-
svarat enkäten anser. Uppenbar-
ligen spelar massmedia och nätet 
en stor roll för uppfattningarna 
om antisemitismens utbredning 
och tillväxt. Det är därför viktigt 
att framhålla att massmedial upp-
märksamhet kring en företeelse 
som antisemitism inte nödvän-
digtvis indikerar en ökning och 
att förekomsten av näthat mot 
judar och det mycket stora antalet 
antisemitiska sajter inte självklart 
säger något om antisemitismens 
utbredning. 

Det är förvisso mycket möjligt 
att respondenternas bild är rätt-
visande men rapporten tillåter 
inte slutsatsen att antisemitismen 
tilltagit. För att kunna konkludera 
det krävs andra typer av studier. 

RESULTAT
Undersökningens resultat pekar 
på att judar i de undersökta län-
derna överlag uppfattar antisemi-
tismen som ett allvarligt problem, 
men de visar också upp en bild 

med tydliga skillnader länder 
emellan. Här följer en presenta-
tion av några av studiens resultat.

I genomsnitt uppfattar 66 pro-
cent av respondenterna antise-
mitismen som ett ”mycket stort” 
eller ”ganska stort” problem i 
sitt land. De högsta andelarna 
med denna uppfattning återfinns 
i Ungern och Frankrike med 90 
respektive 85 procent, och den 
lägsta i Storbritannien med 48 
procent. För Sverige var motsva-
rande siffra 60 procent. 

På frågan huruvida antisemi-
tismen under de senaste fem åren 
uppfattas ha ökat, legat på samma 
nivå eller minskat, svarade sam-
mantaget 76 procent att proble-
met förvärrats. Det land som hade 
den högsta andelen som menade 
att situationen blivit mycket el-
ler något sämre var Ungern med 
91 procent. Frankrike hade den 
högsta andelen, 74 procent, som 
ansåg att antisemitismen ökat 
”mycket”; totalt menade 88 pro-
cent av de franska responden-
terna att utvecklingen försämrats 
mycket eller något. För Sveriges 
del var motsvarande siffra 80 pro-
cent, av dessa var det 37 procent 
som menade att antisemitismen 

”Jag känner 
mig ibland 

chockerad över 
att mina barn, 
som är tredje 
generationens 
svenskar, inte 

känner sig 
trygga.”  

Man, 50–54 år, 
Sverige

Ny EU-undersökning

Judar i Europa ser 
antisemitism som stort 
problem
En ny rapport om judars upplevelser och erfarenheter av antisemi-
tism i åtta EU-länder, däribland Sverige, ger en oroväckande bild. 
Men undersökningen innehåller en del problem och resultaten bör 
tolkas med viss försiktighet. 
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ökat ”mycket”. Lägst andel hade 
Lettland med 39 procent. 

 
INTERNET OCH MEDIER
Undersökningen innehöll även 
en fråga om hur olika typer av 
antisemitiska yttringar uppfatta-
des. Av de manifestationer som 
listades uppfattades judefient-
lighet på internet som det mest 
problematiska; i genomsnitt 73 
procent av alla respondenter i 
samtiga länder såg detta som 
ett ”mycket stort” eller ”ganska 
stort” problem. En lika stor an-
del, 73 procent, menade att anti-
semitismen på nätet ökat under 
de senaste fem åren. 59 procent 
menade att antisemitiska uttryck 
i medier utgjorde ett mycket eller 
ganska stort problem och 54 pro-
cent uppfattade fientliga yttringar 
mot judar på gator och allmänna 
platser på samma sätt. 

Av de svenska respondenterna 
såg 68 procent antisemitism på 
nätet och 54 procent antisemi-

tism i medier som ett mycket eller 
ganska stort problem. 51 procent 
uppfattade antijudiska yttringar på 
gator och torg på samma sätt. 62 
procent ansåg att judefientligheten 
på nätet ökat de senaste fem åren. 

INCIDENTER
I genomsnitt 21 procent av alla 
respondenter uppgav att de un-
der de senaste 12 månaderna per-
sonligen utsatts för verbala föro-
lämpningar eller trakasserier och/
eller fysiska attacker på grund av 
de är judar. Den högsta andelen, 
30 procent, återfanns i Ungern, 
den näst högsta i Belgien, 28 
procent, och den tredje högsta i 
Sverige, 22 procent. 

27 procent av alla uppgav att 
de bevittnat hur andra judar ut-
satts för antisemitiska incidenter 
av detta slag. I Ungern var an-
delen 43 procent, i Belgien 35, 
i Frankrike 30 och Sverige 26 
procent. 

På motsvarande sätt angav 24 

procent av alla respondenter i 
samtliga länder att familjemed-
lemmar, släktingar eller nära 
vänner utsatts för denna typ av 
incidenter under det senaste 
året. För svenskt vidkommande 
var andelen 22 procent. Enligt 
resultaten för samtliga länder 
drabbas unga (16-29 år) i högre 
utsträckning av antisemitiska 
kränkningar och angrepp än an-
dra åldersgrupper. 

I snitt 46 procent av samtliga 
respondenter oroar sig för att de 
ska utsättas för verbala antisemi-
tiska smädelser eller trakasserier. 
Den största andelen återfinns i 
Frankrike med 70 procent. För 
Sveriges del var motsvarande 
siffra 32 procent. 

UNDVIKER SYMBOLER
I studien ställdes även frågan 
om respondenterna någonsin 
undvek att bära eller uppvisa 
föremål eller symboler, till ex-
empel kippa, Davidsstjärna eller 

”Sedan jag 
började använda 

Facebook så 
har jag på några 
få år mött fler 
antisemitiska 

kommentarer än 
under hela mitt 
liv.» Kvinna, 

50–54 år, 
Storbritannien

Hatet på nätet oroar många. Exemplet visar antisemitisk propaganda om att judar låg bakom 11/9-attackerna 2001 (skärmbild). 
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mezuza, som skulle kunna identi-
fiera dem som judar. Av dem som 
ibland bar eller uppvisade denna 
typ av symboler var det, med un-
dantag för Lettland, en majoritet 
i samtliga länder som uppgav att 
de åtminstone emellanåt undvek 
att göra så. 

Sverige var det land som hade 
den högsta andelen, 34 procent, 
som ”alltid” undvek detta. 26 
procent av de svenska respon-
denterna undvek det ofta och 21 
procent emellanåt. 

ÖVERVÄGT EMIGRATION
På frågan huruvida responden-
terna under de senaste fem åren 
övervägt att emigrera därför att 
de såsom judar inte känt sig tryg-
ga, svarade 48 procent i Ungern, 
46 procent i Frankrike och 40 
procent i Belgien att så var fal-
let. För Sverige var motsvarande 
siffra 18 procent.

KOPPLAS IHOP MED 
ISRAEL
Mot bakgrund av att Mellanös-
ternkonflikten, enligt tidigare 
studier, förefaller kunna utlösa 
antisemitiska reaktioner ställdes 
frågan huruvida den arabisk-is-
raeliska konflikten inverkade på 
känslan av trygghet. I Frankrike 
och Belgien svarade runt 90 pro-
cent att konflikten hade stor eller 
ganska stor inverkan. För Sverige 
var motsvarande siffra 49 procent 
och för Ungern 15 procent. 

På frågan om och i så fall hur 
ofta respondenterna upplevde att 
andra skuldbelägger dem såsom 
judar för den israeliska regering-
ens agerande, svarade i genom-
snitt 44 procent att de kände så 
”ständigt” eller ”ofta”. Den hög-
sta andelen, 61 procent, återfanns 
i Belgien. För Sverige var mot-
svarande siffra 49 procent, till det 
kom en andel om 27 procent som 
sade sig uppleva detta emellanåt.  

VÅLD OCH HOT OM VÅLD
4 procent av alla respondenter 
uppgav att de, under de senaste 
12 månaderna, utsatts för fysiskt 
våld eller hot om fysiskt våld 
som varit skrämmande och där 
de tolkat angreppet som helt el-
ler delvis motiverat av att de är 
judar. Motsvarande siffra för 
de senaste 5 åren var 7 procent. 
Unga förefaller mest utsatta; 10 
procent av respondenterna i ål-
dersgruppen 16-29 år uppgav att 
de utsatts för våld eller hot under 
det senaste året. Vad gäller en-

skilda länder uppgav 7 procent 
i Belgien, 6 procent i Frankrike 
och 5 procent i Sverige att de ut-
satts för våld eller hot om våld 
under de senaste 12 månaderna. 
För svenskt vidkommande upp-
gav 8 procent att de utsatts för 
detta under de senaste 5 åren.

KRÄNKANDE 
KOMMENTARER
I undersökningen ställdes en frå-
ga om utsatthet för antisemitism 
via till exempel kränkande eller 
hotfulla kommentarer som utta-
lats öga mot öga, på Internet, i 
mejl, sms, brev eller telefonsam-
tal eller genom andra hotfulla be-
teenden. 26 procent av samtliga 
respondenter sade sig ha utsatts 
för trakasserier av detta slag un-
der de senaste 12 månaderna 
och 33 procent under de senaste 
5 åren. För Ungern, som hade 
de högsta andelarna, var mot-
svarande siffror 35 respektive 
43 procent, och för Sverige 21 
respektive 33 procent. 

GÄRNINGSMÄN
När respondenter i samtliga 
länder som utsatts för denna 
typ av incidenter ombads 
att utifrån 16 olika svars-
kategorier, förutsatt att 
det var möjligt, beskriva 
gärningsmannen bakom 
det allvarligaste fallet av 
antisemitiska trakasserier, 
var de oftast valda katego-
rierna ”någon med extre-
ma islamiska åsikter” (27 
procent), ”någon med 
vänsterpolitiska åsikter” 
(22 procent) och ”nå-
gon med högerpolitiska 
åsikter” (19 procent). 
I studien påpekas att 
undersökningen inte 
ger någon information 
om på vilka grunder 
respondenternas iden-
tifikation av gärnings-
männen sker, varför 
endast begränsade 
slutsatser kan dras 
av dessa resultat. 

FÅ 
ANMÄLNINGAR
Av dem som under 
de senaste 5 åren 
sade sig ha utsatts 
för antisemitiska 
trakasserier upp-
gav 76 procent att de 
inte hade anmält den allvarli-
gaste incidenten till polisen eller 

RÖSTER UR FRA-RAPPORTEN 
”Jag skulle vilja bära en Davidsstjärna som smycke, men 
jag är rädd för att jag skulle angripas och ställas till ansvar 
för Israels politik.” 

Kvinna, 35–39 år, Sverige”Igår målades ett hakkors på min brevlåda, på grund av 
mitt namn, och jag hade ingen aning om vad jag skulle 
göra åt det.” 

Kvinna, 25–29 år, Ungern”De antisemitiska förolämpningar jag har mött kom 
inte från nynazister eller vänsterfolk, utan från vanliga 
människor ur den politiska mittfåran.” 

Man, 30–34 år, Tyskland”Antisemitismen utgör idag en verklig fara i Frankrike. 
[...] Diskussionsforum på internet och kommentarer på 
YouTube är fulla av antisemitiska och antisionistiska 
budskap.” 

Man, 45–49 år, Frankrike”Jag är 65 år gammal och det är hopplöst. Hade jag varit 
yngre hade jag lämnat landet.”

Man, 60–69 år, Ungern

någon annan organisation. För 
de allvarligaste incidenterna som 
rör fysiskt våld  eller hot om våld 
var motsvarande siffra 64 procent 
och för vandalism av personlig 
egendom 53 procent. Det van-
ligaste svarsalternativet när det 
gäller skälen till att trakasserier 
inte polisanmälts var att ”ingen-
ting skulle hända eller förändras 
av att incidenter anmäldes” (47 
procent). 

Bland svenska respondenter 
som uppgav att de utsatts för anti-
semitiska trakasserier under den 
senaste femårsperioden svarade 
75 procent att de inte anmält den 
allvarligaste incidenten till poli-
sen eller någon annan organisa-
tion. Även här var det vanligaste 
svarsalternativet i fråga om mo-
tivet till att inte göra en polis-

anmälan att man inte trodde att 
den skulle leda till eller förändra 
något (45 procent). 

DISKRIMINERING
19 procent av alla svarande i 
samtliga länder uppgav att de 
under de senaste 12 månaderna 
känt sig diskriminerade på grund 
av sin religion. Av dessa svarade 
82 procent att de inte anmält detta 
till en myndighet eller organisa-
tion. 16 procent av de svenska re-
spondenterna uppgav att de känt 
sig diskriminerade, 97 procent av 
dessa hade inte anmält detta.

Hela rapporten kan läsas på fra.
europa.eu/en

SKMA
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Victor Klemperer visste allt 
om ordets makt. 

Han var litteraturprofes-
sor i Tyskland på trettiotalet, expert 
på Frankrike – Upplysningen och 
det fria ordets kämpar, som Voltaire 
och Rousseau. Men det var inte allt 
han var. Han var också äkta man, 
kattälskare, förtjust i knödel och 
rödkål, och en god patriot. Han 
hade utmärkt sig som frivillig i för-
sta världskriget. 

Klemperer var döpt och bekän-
nande kristen – och han var av ju-
disk familj. Ironiskt nog kämpade 
han hårt för rätten att vara tysk. 
Hitler och nazisternas uppträdande 
tyckte han var rent ”otyskt”. Av de 
ryggradslösa fransmännen hade 
man kanske kunnat vänta något 
liknande – ja, så sa Klemperer trots 
att han älskade franska språket och 
litteraturen – men inte av Tyskland! 

Först var han inte oroad över Hit-
ler, bara irriterad. Raslagarnas effekt 
kom inte som ett dråpslag, utan för-
siktigt tassande. Hans fru Eva var 
”arier”, svenskättad dessutom. Kan-
ske var det inte så konstigt i deras 
akademiskt upplysta kretsar. Paret 
Klemperer slapp löpa gatlopp med 
plakat med påskriften ”RASSKÄN-
DARE” om halsen, som andra par i 
Tyskland vid samma tid. 

Den 30 oktober 1934 är måttet 
rågat för Victor. Han får sin favorit-
tidning med posten – Das deutsche 
Katzenwesen. Kattvännernas organ. 
Men denna gång med hakkors över 
omslaget, och stolta artiklar om Den 
Tyska Katten! Endast arier får nu 
vara medlemmar. Klemperer slutar 
betala avgiften, men tidningen kom-
mer i alla fall – som en klösning i 
brevlådan. 

MAKTENS SPRÅK
Victor Klemperers dagböck-
er,1933-45, ger inte minst en in-
blick i vardagens nazism, alla tu-
sen små nålstick. Kommunens män 
kommer och mäter ogräset i hans 
gräsmatta med linjal. Det är för 
högt. Det måste klippas. Klempe-
rer vägrar. Då beordrar kommunen 
tvångsklippning! 

Victor Klemperer år 1949.
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Victor  Klemperer och Ordets Makt

I sin analys av Tredje rikets språk visade den tyske lingvisten Victor Klem-

perer hur orden smygande förändrade innebörd och gradvis förgiftade 

sinnen. I sitt anförande under minnesceremonin för November pogromen 

1938, som hölls i Stockholms stora synagoga den 10 november, påminde 

Ulrika Knutson om Klemperers observationer och manade till vaksamhet 

mot grumlig retorik i vår egen tid. Här återges hennes tal.
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På arbetet får han som icke-arisk forskare 
inte längre tillträde till bibliotekets läsesal. 
Han får sitt lånekort indraget. Vännerna vå-
gar inte längre låna ut sina böcker till honom. 
Den klösningen visste var den tog. 

Victor Klemperer var känslig för ordens 
valörer. Han märkte hur orden smygande 
ändrade innebörd. Orden stängde in honom. 
Han var forskare, äkta man, soldat, knödel-
frossare, kattvän och kristen – men alla dessa 
roller togs ifrån honom. Enligt det nazistiska 
språkbruket var han jude, och uteslutande 
jude – och skulle därför diskrimineras.

Under hela nazi-eran undersökte Klemperer 
maktens språk. Hur begrepp som ”fanatisk” 
ändrade innebörd och blev något entydigt po-
sitivt. Hur sammanställningar med ras- och 
folk- nästlade sig in överallt. – Som salt, skri-
ver Klemperer: Tag allting med en nypa -folk.

Victor Klemperers sardoniska humor över-
ger honom aldrig. I slutet av kriget lever han 
och hans hustru tillsammans med andra famil-
jer som tvångsarbetare, bevakade av Gestapo. 
En söndagmorgon hjälper Klemperer och herr 
Stühler sina fruar med disken. Fru Stühler, en 
präktig bayerska (Klemperers utryck) tröstar 
sin otålige make: 

– När du åter kan börja resa för din kon-
fektionsfirma – det dröjer inte länge – kan 
vi ha tjänsteflicka igen. Under tystnad torkar 
Stühler med häftiga rörelser sin tallrik. Sen 
säger han passionerat: ”Jag kommer aldrig 
att resa igen... de har helt rätt, det är impro-
duktivt, det är ett schackrande... jag vill bli 
trädgårdsmästare eller nåt sånt... jag vill vara 
naturnah!” Naturnära!

Naturnah blev ett förgiftat ord. Klemperer 
var själv entusiastisk odlare en gång, men 
påbjuden naturnärhet? Aldrig. Han skriver: 
”Segrarens språk...man talar det inte ostraf-
fat, man andas in det och lever som det lär.»  

ORD SOM DÖLJER
Detta skrev Victor Klemperer 1947. Vår tid 
är annorlunda, men ord som klumpar ihop 
begreppen, döljer verkligheten och begrän-
sar tankarna finns tyvärr kvar; både i media, 
politik, kultur och näringsliv. 

Titta på den här meningen till exempel: 
– Hur mycket invandring tål Sverige?
Inte ens Sverigedemokraternas Jimmie 

Åkesson kunde tycka att frågan var särskilt 
smart när den ställdes i SVT:s Agenda för 
ungefär ett år sedan. Men han blev nog glad 
när också TV bekräftade att det finns en en-
kel lösning på ett komplext problem. ”Hur 

mycket invandring tål Sverige?” 
I en gammal Hasse och Tage-sketch från 

60-talet förekom semesterfiraren Malte Lin-
deman som festade om i Borgholm. Stort tu-
mult. Hur många turister tål Öland? frågade 
lokaltidningarna upprört och fick genast svar 
av Malte, att nu var måttet rågat: – Öland 
sjunker!

TV-programmet manade fram just sådana 
inre bilder genom sitt ord-
val. Ett Sverige som är 
fullt, som sjunker av alla 
invandrare. I Norge vill 
Fremskrittspartiet inte läng-
re kallas främlingsfientliga. 
Nej de är invandrarkritiska, 
precis som SD. Ordet har 
smugit sig in i det politiska 
språket och blivit rumsrent. 
Hur gick det till?    

Politiker talar ofta om att 
”ta människors oro på all-
var”. Det låter fint, men vad 
betyder det?

Radions Ring P1 släppte 
in en orolig lyssnare: Se på kvinnorna från 
Mellanöstern; en unge i magen, två i vagnen 
och en hoper kryllande runt knäna. Fortsätter 
det så här så är den svenska rasen utplånad 
inom femtio år! Det oroade mannen mycket. 
Fakta var han inte intresserad av. Han vifta-
de bort Statistiska centralbyrån, som visar att 
andra generationens invandrarkvinnor föder 
färre barn än svenskfödda kvinnor. De satsar 
mer på utbildning och karriär. Det dämpade 
inte mannens mannens oro. Han ville ha sin 
grumliga rasteori ifred. Och han ville inte 
ha sin oro dämpad. Han ville använda den, 
som vapen.

ANTISEMITISM BLOMSTRAR
Innan Ilmar Reepalu avgick som kommu-
nalråd i Malmö i fjol hann även han vädra 
sin oro. Det som bekymrade honom var 
inte främst antisemitiska påhopp mot judar 
i Malmö. Nej, han var orolig över att den 
judiska församlingen själv bidragit till detta, 
och att den ”israeliska lobbyn” baktalat ho-
nom i media.

Det var en förbryllande hopklumpning av 
begreppen. För tjugo år sedan hade en le-
dande politiker i Sverige inte utsatt sig för 
risken att framstå som vanvördig mot judar. 
Minnet av Förintelsen och Europas skam låg 
för nära i tiden, och tvingade den som ville bli 
tagen på allvar att noga väga sina ord. Kanske 

rentav tänka efter. 
Det har hänt mycket på tjugo år. Idag 

blomstrar klassiska konspirationsteorier om 
den judiska världssammansvärjningen, eller 
hur judarna styr media. Enskilda människor 
avkrävs ansvar för staten Israels politik. Vi 
har starka antisemitiska opinioner i Polen och 
Ungern, länder med få judar i befolkningen. 
Och vi har, dessvärre, samma tendenser här. 

Forskning visar att antisemi-
tism oftast, men inte alltid, 
går hand i hand med förakt 
mot muslimer och romer. 
Och judehat är inte längre 
förbehållet fattiga och låg-
utbildade. Antisemitiska at-
tityder ökar mest bland väl-
utbildade människor.

Hemma i Uppsala träffade 
jag nyligen en äldre dam, 
som kom hit från Ungern 
1956. Hon bär inte längre sin 
lilla Davidsstjärna i en guld-
kedja runt halsen, sa hon. 
Inte sedan hon blivit fräst åt, 

av ungdomar på bussen.
– Jag säger aldrig att jag är judinna. Inte här 

hemma i Uppsala.
Detta borde oroa många av oss. Om vi är 

intresserade av denna fråga: Hur skall männ-
iskor leva och arbeta tillsammans i framti-
dens Sverige? När vi väljer att klumpa ihop 
rasism, invandring, arbetslöshet, integration, 
och människors oro till ett enda ämne under-
lättar det för Sverigedemokraterna och för-
svårar all analys. Hopklumpningens retorik 
vill inte att vi ser varandra som människor. 
Det är just det den fruktar mest. 

Vintern 1945 såg det mörkt ut för Vic-
tor Klemperer. Då var han tvångsarbetare i 
Dresden, och skulle föras till ett utrotnings-
läger. De allierades bombräder kom emel-
lan. Tusentals människor dog i eldhavet 
över Dresden, men Klemperer lyckades fly 
och överleva. Efter kriget valde den gamle 
liberalen att gå in i kommunistpartiet och 
bosätta sig i DDR. Han förblev sina para-
doxer trogen. 

1947 utkom hans bok om Språket i tredje 
riket. Sista ordet går till Victor Klemperer: 
”Ord kan vara som mycket små arsenikdo-
ser: de sväljs helt obemärkt, de tycks inte 
ha någon verkan men efter ett tag verkar 
giftet ändå.” 

Ulrika Knutson
Kulturjournalist och författare

Victor  Klemperer och Ordets Makt

”Ord kan 
vara som 

mycket små 
arsenikdoser” 

Victor Klemperer
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”Judarnas” svek
Högerpopulisternas attacker  

på ”judar” som kritiserar muslimhatet

”Judiska offerkoftor”, ”mediema-
nipulatörer”, ”israeliska agenter” 
med mera – som medlem i den 
religiöst och politiskt obundna or-
ganisationen Svenska kommittén 

mot antisemitism (SKMA) blir man snabbt 
van vid allehanda anklagelser. 

Ibland kommer dock beskyllningar 
som till och med får mig att höja något 
på ögonbrynen. Som i en artikel publice-
rad i tidningen Dispatch International 30 
augusti 2013. Här liknade chefredaktören 
Ingrid Carlqvist SKMA vid judar ”som på 
1930-talet stöttade Hitler och slog fast att 
’judar blev rättvist behandlade i Nazitysk-
land’”. Bakgrunden? Det faktum att SKMA 
för andra gången på kort tid kritiserat den 
regeringsanknutna israeliska organisationen 
The Coordination Forum for Countering 
Antisemitism (CFCA) för att i artiklar som 
rör antise mitism i Sverige sprida isla mofoba 
bud skap, och i detta fall ge legitimitet åt 
en svensk muslimhatare: Ingrid Carlqvist. 

Att Carlqvist rea-
ge rade var väntat, 
men varför fram-
ställde hon – som 
när det tjänar hen-
nes politiska agen-
da gärna poserar 
som motståndare 
till antisemitism 
– just oss som just 
judiska nazimed-
löpare?

En förklaring 
är att Sverigede-
mokraterna och 
närstående medier 
som Carlqvists 
Dispatch Interna-
tional och sajten 
Avpixlat tillhör 
den högerextrema 
internationella rö-

relse som har ”islam” som huvudfiende. 
Här har ”anti-antisemitismen” kommit att 
spela en central roll i försöken att tvätta 

bort de bruna rötter man i vissa fall har, 
fiska efter allianser och hetsa mot muslimer 
som grupp

. 
RASISTISK ”ANTIRASISM”
Man säger sig värna judar och bekämpa anti-
semitism, men den förmenta antirasismen är 
varken ärlig eller konsekvent. Det påstådda 
ställningstagandet mot en form av fördomar 
och hat, mot judar, går hand i hand med och 
syftar inte sällan till att legitimera en annan 
form av fördomar och hat, mot muslimer. 
Den fientlighet mot judar som återfinns inom 
vissa grupper med bakgrund i Mellanöstern 
förvandlas till den enda antisemitism som ex-
isterar och smetas ut på ”muslimerna” som 
kollektiv. 

Att antisemitism återfinns inom olika opi-
nioner och på olika platser förtigs, bagatel-
liseras, ursäktas eller försvaras. Inte minst 
när det gäller rasism i egna led. Listan på 
SD-representanter som även under senare år 
exempelvis uttalat sig nedsättande om judar 
som grupp, förnekat Förintelsen, spridit anti-
semitisk propaganda, försvarat Nazitysklands 
judeförföljelser eller haft kopplingar till na-
zistiska grupper är lång. Därtill visar forsk-
ning att antijudiska attityder är mer utbredda 
bland SD-sympatisörer än bland sympatisö-
rer till övriga riksdagspartier. Den bakgården 
krattar man dock ogärna – trots att man påstår 
sig vara de enda ”som tar antisemitismen på 
allvar”.  

Istället fokuserar man på städer som Mal-
mö, beskriver problemen där enkom som ett 
resultat av ”massinvandring” från muslimska 
länder, anklagar muslimer som grupp för att 
vara inherent judehatande och utmålar dem 
som dagens nazister. Helt i linje med det i 
dessa kretsar vanligt förekommande påståen-
det att islam är samtidens nationalsocialism. 
Och här landar vi i den upprördhet exempel-
vis Carlqvist visar prov på, så fort allt detta 
belyses och kritiseras.

”FILOSEMITISM”
Carlqvists Dispatch International innehål-
ler nämligen både ”filosemitism” och anti-

semitism. Under rubriker som ”Jude, känn 
din fiende” varvar skribenter som Jeppe Juhl 
”positiva” hypoteser om ”judarnas” ”intellek-
tuella nyfikenhet” med negativa teorier om 
”diasporans judiska DNA” och pekpinnar 
till ”alla judar” i allmänhet och ”tongivande 
judar” i synnerhet: de som ”tror på det bästa 
i alla människor” (inklusive muslimer) sätter 
minsann hela den judiska gruppens välbefin-
nande på spel.    

I Carlqvists ovan nämnda artikel med an-
klagelser mot SKMA om judiskt nazimed-
löperi – under den generaliserande rubriken 
”Judar och ondska” – återfinns samma tanke-
gångar. Här varnas för ett ”farligt fenomen”: 
”intellektuella judar” som ”vägrar ta till sig 
fakta” om ”muslimer”. ”Muslimer” som Car-
lqvist ständigt liknar vid nazister. Utpekandet 
av såväl judiska som muslimska syndabockar 
kompletteras med det i dessa miljöer så ofta 
spelade martyrkortet. När judar ”vänder sig 
emot oss som försvarar dem, är det inte utan 
att man drabbas av en viss uppgivenhet”, för-
klarar Carlqvist.    

En annan självutnämnd ”filosemit”, 
som bland annat betonat att han minsann 
”berömmer judar för att ha fått många No-
belpris”, är Mats Dagerlind, krönikör på 
Sveriges ledande rasistiska sajt Avpixlat. 
Hans minst sagt ambivalenta attityd till 
judar blottades för ungefär ett år sedan då 
han i artiklar publicerade på Avpixlat an-
klagade mig för att ”exploatera min judiska 
bakgrund”, ”missbruka antisemitism som 
verktyg”, ljuga, sätta dolken i ryggen på det 
parti (SD) som ”tydligast tagit ställning mot 
antisemitism” och – självfallet – ”göra alla 
judar en otjänst” genom att försvara ”de 
verkliga antisemiterna”. Varpå han lät sina 
artiklar dränkas i hundratals läsarkommen-
tarer fulla av judehat, och själv deklarerade 
att ”teorier om en judisk världssamman-
svärjning är egentligen inte ens antisemi-
tism”. Bakgrunden? Att jag i en artikel i 
Dagens Nyheter enligt Dagerlind mörkat 
att förövarna bakom de antisemitiska at-
tacker jag fått utstå på en krog i Uppsala 
var muslimer.

Mathan Ravid om de attityder till judar – verkliga och inbillade – som 
döljer sig bakom sverigedemokraters och andra främlingsfientliga 
och antimuslimska gruppers ”anti-antisemitism”.

»Ingrid 
Carlqvist 
liknade 
SKMA 

vid judar 
’som på 

1930-talet 
stöttade 
Hitler’« 
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”HJÄRNTVÄTTADE JUDAR” 
SD:s Kent Ekeroth har länge tillhört 
det antimuslimska nätverk av politiker, 
akademiker, författare och bloggare på båda 
sidor om Atlanten som säger sig bekämpa 
”islamiseringen” av västvärlden. Några av 
de synligaste profilerna är det holländska 
Frihetspartiets ledare Geert Wilders och de 
amerikanska nätaktivisterna Robert Spencer 
och Pamela Geller. Ekeroth har försökt 
introducera den propaganda de sprider i en 
svensk kontext, inklusive det ytterst villkorade 
”stödet” till judiska grupper. Carlqvists, 
Dagerlinds och andras hatbudskap indikerar 
att han haft viss framgång.

Ekeroth själv varnade till exempel redan 
2010, talande nog på Förintelsens minnesdag, 
för ”islamofascismen” och attackerade vad 
han menade var en ”destruktiv”, ”irrationell” 
och ”dumsnäll” inställning hos judiska före-
trädare och organisationer som tagit avstånd 
från SD och, därmed, satt sig själva ”i skott-
linjen” genom att stödja ”fortsatt massinvand-

ring och islamisering”. I Ekeroths värld ställs 
speciella krav på judar som grupp; de måste 
stödja ”det enda parti som kan ge dem trygg-
het” i ”kriget mot den gemensamma fienden”. 
Annars blir det, uppenbarligen, andra bullar.  

SOM NÄR EKEROTH senare samma år, i en 
intervju i Judisk Krönika, kollektivt bränn-
märkte svenska judar som ”hjärntvättade”, 
och varnade för att avståndstagandet från 
”de nationella” (alltså främlingsfientliga och 
rasistiska) partierna skulle resultera i att den 
judiska gruppen till slut står ”utan vänner”. 
Ekeroths utfall i samma intervju om hur ”ju-
darna är nyttiga idioter för muslimerna” knöt 
ihop säcken på ett talande vis.  
  
”OTACKSAMMA JUDAR” 
Bristen på självinsikt som präglar högerextre-
ma opinioner tar sig ibland smått komiska ut-
tryck. Som när Dispatch International publi-
cerar en krönika i vilken tidningens oförmåga 
att locka läsare och de finansiella svårigheter 

det resulterat i skylls på ”de fega svenskarna” 
och allas vår påstådda rädsla för att grannen 
ska se vad vi har i brevlådan. De långt mer 
regelbundna attackerna mot ”otacksamma 
minoriteter” som judar och homosexuella el-
ler kvinnorättsorganisationer antyder dock ett 
mindre lustigt mönster. 

Judiska representanter och organisationer 
har i regel hållit SD på armlängds avstånd, 
och judar tar troligen avstånd från SD av 
samma skäl som andra, det vill säga att man 
har andra politiska sympatier och motsätter 
sig deras högerextrema, xenofoba politik. De 
reaktioner detta väcker hos SD-representan-
ter och -anhängare visar hur lätt den anti-
muslimska retoriken kan övergå i attacker 
på en judisk grupp som ”vägrar förstå sitt 
eget bästa”.

Mathan Ravid
En något omarbetad version av texten  

publiceras i Expo 4/2013.

SKMA angrips i den antimuslimska publikationen Dispatch International.
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Är hen antisemit, eller är hen det inte? Jag vill 
påstå att frågan är felställd, åtminstone i nio 
fall av tio.

När antisemitiska yttringar blir föremål 
för debatt, följer denna debatt alltför ofta ett 

förutsägbart mönster. I stället för att handla om antisemitism, 
tenderar dessa debatter att handla om en enskild individ (i 
typfallet en politiker). Individen anklagas antingen för att själv 
ha fällt ett yttrande med antisemitisk prägel, eller för att ha 
accepterat antisemitiska yttranden hos andra. Problemet är att 
debatten plötsligt inskränks till att handla om huruvida den 
anklagade ”är” antisemit.

Att vara antisemit brukar definieras som en övertygelse. 
Men antisemitismen är mer än bara 
en övertygelse. ”Antisemitismen 
är ryktet om judarna”, förklarade 
filosofen Theodor W. Adorno och 
satte fingret på en viktig aspekt. 
Rykten blir verksamma genom 
att spridas, snarare än genom att 
övertyga. Den som sprider vidare ett 
rykte behöver alls inte vara någon 
som är övertygad om att ryktet är 
sant. På samma sätt behöver man inte 
vara övertygad antisemit för att sprida 
”ryktet om judarna”.

Antisemiten är övertygad om att 
judarna utgör en dold makt som står bakom det mesta som är 
fel i vår värld. Men långtifrån alla som sprider ryktet om en 
judisk sammansvärjning är övertygade om att allt som hävdas 
är rakt igenom sant. Endast i undantagsfall handlar det om 
att ryktesspridarna hyser en urskillningslös avsky mot judar. 
Några av dem är rentav själva judar eller av judisk börd.

Sistnämnda faktum brukar ofta lyftas fram när debatten 
kokar upp. ”Hur skulle någon som själv är jude kunna vara 
antisemit?”, frågas det retoriskt. Då gäller det att hålla huvudet 
kallt och stå på sig. För i nio fall av tio borde dessa debatter 
alls inte handla om vem som ”är” antisemit. Av betydligt större 
intresse är vem som bär ansvar för att sprida antisemitiska 
fördomar, eller för att systematiskt låta sådana fördomar stå 
oemotsagda.

Det relevanta är alltså inte vad man är, utan vad man gör 
(eller underlåter att göra). Den som agerar antisemitiskt, i ord 
eller dåd, bör ställas till svars för sitt agerande – ingenting 
annat.

Att jag tar upp detta beror särskilt på två fall under 2013, 
där debatterna kretsade kring framstående politiker: Omar 
Mustafa (S) och Elisabeth Svantesson (M). Saken gällde inte 
att någon av dem själva skulle ha yttrat sig antisemitiskt, utan 
att båda tillhör var sitt religiöst samfund som båda har utmärkt 
sig genom att upprepade gånger bjuda in utländska predikanter 
som är kända för sin antisemitiska agitation.

Omar Mustafa var för sin del ordförande för det islamiska sam-
fund vars praktiska legitimering av antisemitismen kritiserades 
av SKMA redan för flera år sedan. Först när han hamnade under 
press, efter invalet i Socialdemokraternas partistyrelse, tog han 
entydigt avstånd från de idéer som predikanten torgför. Arbets-
marknadsminister Elisabeth Svantesson, å sin sida, är förvisso 

bara en vanlig medlem i församlingen Kristet 
Center. Men det är synnerligen anmärknings-
värt att hon helt har vägrat att diskutera hur 
det kommer sig att hennes församling valt att 
bjuda in den aktuella predikanten, inte bara 
en gång utan flera. I stället lät hon sin presse-
kreterare hälsa att hon personligen tar avstånd 
från det antisemitiska budskapet.

Politikernas partikamrater använde i båda 
fallen samma slags defensiva strategi. De 
avstod helt från att diskutera hur fördomar 
kan legitimeras med hjälp av olika medier, 
partier och samfund. I stället valde de 
att individualisera. Socialdemokrater 

försvarade Mustafa genom att påpeka att han inte var 
antisemit. På liknande sätt försvarades Svantesson av andra 
moderater och av andra församlingsmedlemmar.

Men ingen hade ju påstått att någon av dem själva skulle 
hysa en antisemitisk övertygelse. Att ledande politiker 
är aktiva inom samfund eller föreningar som uppvisar en 
acceptans för antisemitiska yttranden, det är skäl nog för 
oro. En organisation som tar del i att normalisera spridandet 
av fördomar har ett ansvar. Då faller även ett ansvar på 
individerna som är aktiva i en sådan organisation. Frågan 
om vem som ”är” antisemit används tyvärr ofta som en 
undanmanöver. Låt den inte stå i vägen för en angelägen 
debatt om vem som bär ansvaret för spridandet av fördomar.

Rasmus Fleischer
Fil.dr. i historia och verksam som forskare vid Stockholms 

universitet samt som kulturskribent. Mottagare av Cliopriset 2013.

Fel fråga
Gästkrönika av Rasmus Fleischer

»Man behöver 
inte vara antisemit 

för att sprida 
’ryktet om 
judarna’.«

GÄSTKRÖNIKA
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I samband med att minnet av ”Kristallnatten” högtidlighölls i Stockholms stora synagoga den 10/11 
talade Ingrid Lomfors om minne, historia och lärdomar ur det förflutna. Här återges hennes anförande.

Tänk om det som hände inte hänt

Jag tror att många av oss som har samlats här idag har tänkt tanken 
på vad som händer med minnet, när avståndet till händelserna un-
der nazitiden blir allt längre samtidigt som de som själva upplevt 
nazismen blir färre. Kommer minnet att blekna? 

Inom historieforskningen finns det ett begrepp som heter kon-
trafaktisk historia. Det handlar om det som inte har hänt. En alternativ 
historia till den som faktiskt har ägt rum. En slags lek med tanken på att 
verkligheten skulle ha fått ett annat förlopp än det den fick. Många av er 
har nog också undrat vad som skulle ha hänt om Hitler aldrig kommit 
till makten? Skulle någon annat ha tagit hans plats och vi ändå fått en 
”Kristallnatt” den 9 november 1938? 

Tänk om Sverige öppnat sin gräns för de tiotusentals tyska och öster-
riska judarna som sökte en fristad efter den förödande natten för 75 år 
sedan? Skulle då min mammas föräldrar, syskon, kusiner, fastrar, mostrar 
och så oändligt många flera släktingar fått fortsätta leva sina liv? 

Och tänk om Hitler hade invaderat Sverige? Skulle då denna synagoga 
ha blivit sparad? Denna byggnad – som restes 1870 efter förlaga till de 
moderna liberala synagogorna i de dåvarande judiska metropolerna Berlin 
och Hamburg. Den Stora synagogan i Stockholm är en av de få i Europa 
som inte slogs sönder, utan som har fått stå kvar, intakt, med sin långa 
och obrutna historia. Därför representerar den så mycket mer än sig själv. 
Den är ett minnesmärke över en tid då människor var optimistiska och 
fyllda av framtidstro.  

SE ER OMKRING i denna byggnad och ni skönjer en unik arkitektonisk 
stilblandning. Här förenas nämligen öst och väst. De fornnordiska sling-
orna i sina folkloristiska färger som löper längs tak och väggar med sitt 
orientaliska formspråk. De svenska judarna hade samma drömmar som 
sina tyska och centraleuropeiska trosfränder. Drömmar om att få smälta 
in och få bli individer som andra. Och samtidigt behålla drömmen om att 
få gå upp till Jerusalem. 

För oss judar finns det ingen motsättning mellan det särskiljande och 
det universella.  Mellan att leva som minoritet och vara en del av majori-
tetssamhället. Det är denna synagoga ett bevis för. Precis som sina förla-
gor som till exempel Gottfried Sempers synagoga i Dresden, det ståtliga 
reformtemplet i Hamburg, den stora Neue Synagoge med sin guldkupol 
på Orianieburger Strasse i Berlin, eller det judiska templet på Marga-
rethengasse i Mainz, berömd för sin skönhet – de representerade judarnas 
förmåga att leva i två kulturella världar. Idag är de mest reducerade till 
minnen. 

Minnen som bärs av de överlevande. Av de som fortfarande kan vittna. 
Achim Heyneman är en av dem. Jag träffade honom så sent som i fredags 
för att lyssna till hans vittnesmål. Han är 96 år idag, men minns ”Kristall-
natten”. Minns skräcken. Bär synerna som fortfarande sitter på näthinnan. 
Vilken tacksamhet vi kan känna för honom och för alla de andra vittnena, 
att de vill, orkar och fortfarande har förmågan att berätta. Hans Rosenberg, 

ett annat vittne från ”Kristallnatten”, berättade för mig häromdagen hur 
han varnades av en tysk fastighetsägare. ”Håll dig borta från synagogan. 
Håll dig inomhus, Hans”, varnade tysken honom. 

När jag hörde Hans berätta kom jag att tänka på ett citat av Imre Kertész 
när han var i Sverige 2002 för att motta Nobelpriset och intervjuades av 
media. Kertész fick frågan om vad han anser om ondskan. ”Den intressanta 
frågan är inte varför man väljer att bli ond, utan varför man bestämmer 
sig för att vara god”, svarade Kertész. 

Tänk om fler tyskar, i likhet med den snälle tysken på Hans Rosenbergs 
gata, hade bestämt sig för att vara goda. Tänk om. 

TILL DESSA TYSKA synagogor som raserades och brändes sökte sig judar 
som var integrerade i samhället. Judar som levde med två identiteter, ofta 
i samklang och i harmoni, judar som bidrog till samhällsutvecklingen och 
påskyndade moderniteten. De inte bara kände sig som tyskar, utan var lika 
mycket tyska som andra medborgare. 

Ändå gick det fel. Ändå befann de sig på det sluttande planet. Av denna 
historia lär vi oss att integration inte är detsamma som ett automatiskt 
skydd mot förföljelse och folkmord. Integration måste åtföljas av demo-
krati och mänskliga rättigheter. 

En det en lärdom som vi tagit till oss? 
Eftersom förutsättningarna för att berätta om ”Kristallnatten” förändras 

hela tiden måste vi också uppdatera våra metoder för att undersöka det 
förflutna. Den franska filosofen Paul Ricœur gör en intressant distinktion 
mellan minne och historia. Han menar att minne är det vi vill komma 
ihåg, till skillnad från historia som rymmer både det vi vill komma ihåg 
och det vi vill glömma. 

Minnet är subjektivt, medan historia måste söka sanningen. Historia 
måste få rymma flera olika tolkningar av det förflutna och samtidigt våga 
ta avstamp i nuet, i det som händer runt om kring just nu. I samtidens 
frågor. 

Nu har vi nått en tid då det knappt finns några vittnen kvar. Vi har nått 
en tid då vi endast har historia. Hur blev det då? Har vårt kollektiva minne 
och vår historieskrivning fått ”Kristallnatten” att blekna? Nej, tvärtom. Vi 
har aldrig tidigare producerat så mycket ny kunskap, genom vetenskap, 
skönlitteratur, filmer, pjäser, minnesmärken och utställningar. Vi har heller 
aldrig upplevt ett sådant brett och stort stöd och uppslutning från politiker 
och allmänhet. Vi är inte ensamma. 

Ikväll har vi blivit påminda om att Stora Synagogan är en representant 
för de goda värdena. En förening mellan det partikulära och det allmänna. 
En plats där vi både kan blicka bakåt och samtidigt har anledning att ma-
nifestera gemenskap, solidaritet, optimism och framtidstro. 

Ingrid Lomfors
Generalsekreterare i Judiska församlingen  

i Stockholm och historiker.
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SKMA utbildar 

När jag fick frågan om att följa med på SKMA:s resa i Förin-
telsens fotspår förstod jag att det skulle bli känslomässigt 
omtumlande. Ändå tvekade jag aldrig att tacka ja. 

Min ti-
digare bild 

av Förintelsen som en 
katastrof ensamt iscen-
satt av den demoniskt 
onde Hitler hade med 
tiden, bland annat tack 
vare SKMA:s lärorika 
ungdomsutbildning, 
utvecklats till en förstå-
else för hur den var ett 
resultat av en historisk 
antisemitism med rötter 
långt innan 1930-talet 
och en del av en utarbe-
tad politisk ideologi. En 
ideologi som ännu inte 
är utdöd, utan tvärtom 
på frammarsch i såväl 
Sverige som Europa. 

Med det i åtanke kän-
des det väldigt viktigt att 
följa med på resan. Ska 
man bekämpa nazism 
och antisemitism i dag 
är historien det man kan 
lära allra mest av.

Det första besöket på vår resa var den ukrainska staden Lviv. Här 
guidades vi runt i spåren av det rika, judiska liv som funnits i staden 
före nazisternas invasion. Det blev många starka upplevelser med be-
sök i de stadsdelar som under kriget utgjorde ett judiskt ghetto, stadens 
judiska begravningsplats och ruinerna av den synagoga som raserats 
vid nazisternas intåg.   

Det som drabbade mig allra starkast var dock den nutida antisemi-
tism vi samtidigt mötte längst vägen. På den judiska begravningsplat-
sen liksom på synagogans ruinväggar fanns svastikor klottrade. Vi 
stötte på ett bokstånd där antisemitisk litteratur såldes, bland annat 
en bok som spred vidare medeltidsmyten att judar utför ritualmord 
på kristna barn. 

Även om jag tidigare läst om fascismens och nynazismens 
frammarsch i Östeuropa blev jag chockad över hur utbrett det var, 
bristen på synligt motstånd och kanske framförallt hur nazismen inte 
ens gjorde ett försök till att maskera sig. Det var ingen omarbetad, 
förskönad version, utan nazism i dess brutalaste form som verkade 
ses som ett naturligt inslag i det politiska landskapet. Människans 
oförmåga (eller ovilja?) att lära sig av historien var obehaglig att se. 
Hur kunde man låta detta fortgå?

UNDER RESAN HADE vi samtal och gruppövningar som var väldigt be-
tydelsefulla. Vi sorterade tankarna och intrycken av det vi upplevt, 
pratade om antisemitismens historiska rötter samt vilka psykologiska 

mekanismer hos människan som möjliggjorde att ondskan så brutalt 
kunde segra. Vi diskuterade även vad vi kan lära oss av Förintelsen, 
i mina ögon det allra mest givande samtalet. Hur förhindrar vi att 

katastrofen upprepas? I ett Eu-
ropa där antisemitismen och 
rasismen återigen växer är den 
diskussionen viktigare än nå-
gonsin förr.

Under veckan besökte vi även 
Majdanek, ett av de mest väl-
bevarade förintelselägren där 
såväl krematorium som gas-
kammare finns kvar. Att med 
egna ögon se hur det systema-
tiska dödandet var organiserat 
är en av mitt livs känslomässigt 
starkaste upplevelser. Det var en 
blandning av sorg, ångest, ilska 
och uppgivenhet som gav upp-
hov till många tårar. 

I timmar efter besöket snur-
rade känslor och ostrukturerade 
funderingar runt i mitt huvud. 
Tanken att de miljoner offren 
inte bara är statistik utan indi-
vider som levt egna liv och haft 
egna framtidsplaner, precis som 
jag, och att de mördades inte för 
något de gjort, utan enbart på 

grund av vilka de var. Hur kan det mänskliga släktet skada sig själv 
så brutalt, hur kunde devalveringen av människovärdet tillåtas gå så 
långt? 

Samtidigt tänkte jag på de nyare uttrycken för antisemitism vi stött 
på under resan. De nidbilder, svastikor och förintelseförnekande lit-
teratur som trängde sig in mellan besöken vid förintelseläger och min-
nesmonument, en tanke som gjorde mig illamående. Varför vill man 
inte lära sig av historien?

VÅRT SISTA KLIV i Förintelsens fotspår var platsen för förintelselägret 
Sobibor. Vid en fridfull skogsdunge fanns ett vackert minnesmonument 
där vi alla tände varsitt ljus. Det var ett fint sätt att få hedra de som 
fallit offer för nazisternas våld, samtidigt som vi 
fick samla intrycken från veckan som gått. Vi var 
många som en lång stund stod tysta, försjunkna i 
våra egna tankar, innan vi hoppade in i bussen som 
skulle föra oss till flygplatsen och planet tillbaka 
till Sverige. Hem återvänder jag med många starka 
upplevelser, en större kunskap om Förintelsen och 
framför allt en fördjupad övertygelse om vikten av 
kamp mot antisemitism och rasism.

Sorg, ilska och insikter
Samuel Lindelöf, 17 år, om hur en studieresa i Förintelsens spår i Ukraina och Polen 
stärkte hans beslutsamhet att bekämpa antisemitism och rasism. 
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Antisemitiskt klotter i Chelm.

Samuel Lindelöf
Samuel Lindelöf, 17 år, går på St. Petri gymnasieskola i Malmö  

och har deltagit i SKMA:s ungdomsutbildning.
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Hur ska berättelserna från För-
intelsen föras vidare till unga 
människor i framtiden?

Vittnesmå-
len från de 

överlevande har spelat en 
stor roll för att sprida kun-
skap om Förintelsen. Se-
dan början av 1990-talet 
har många ungdomar haft 
möjlighet att lyssna till en 
personlig berättelse. Idag är 
det alltmer sällsynt att elever 
möter en person som genom-
levt koncentrationslägren. 

För några år sedan började 
en liten grupp inom SKMA 
diskutera hur vi kan ta vara 
på berättelserna och föra dem 
vidare och 2007 började idén 
till en pedagogisk interaktiv 
lärplattform om Förintelsen 
ta form. Vi tänkte oss att den 
personliga berättelsen skulle 
sättas in i en kontext som 
beskriver vad som hände 
den judiska befolkningen på 
orten och i landet under den 
tyska ockupationen.

INTERNET-BASERAT
Den första person vi inter-
vjuade var Jakob Ringart, 
överlevande från Lodz i 
Polen. Runt hans vittnesmål 
gjorde vi ett kortare program 
som testades i några skolor. 
Testningen utföll väl och vi 
sökte bidrag för att utveckla 
programmet. 2010 fick vi 
ett EU-bidrag för att skapa 
en modell för hur man kan 
presentera ett vittnesmål i ett 
internet-baserat program och 
började då på allvar bygga 
upp plattformen. 

Utbildningsmaterialet, som 
kallas Vad är en människa? 
utgår från vittnesmålet. De 
överlevandes berättelser ger 
en bild av hur det var att vara 
ung och jude i Europa före, 
under och efter Förintelsen. 
Från deras vittnesmål vid-

gas perspektivet till det som brukar kallas 
den kollektiva berättelsen. Lärplattformen 
innehåller filmklipp från intervjuerna, ett rikt 

bildmaterial med 
bland annat foton 
från getton och an-
dra platser relaterade 
till den överlevandes 
berättelse. På platt-
formen finns också 
ett övningsmaterial 
med olika frågeställ-
ningar där eleverna 
får fundera över sitt 
eget ansvar och re-
flektera kring demo-
krati och mänskliga 
rättigheter.

För ett år sedan fick SKMA ytterligare 
delfinansiering från EU för att utveckla 
materialet tillsammans med fyra partneror-

ganisationer i Polen, Ungern 
och Rumänien. Tanken är att 
plattformen, som kan använ-
das kostnadsfritt, ska innehål-
la minst fem vittnesmål från 
olika delar av Europa. Hittills 
har vi gjort fyra intervjuer, 
bland annat med personer som 
vuxit upp i Polen, Ungern och 
Norra Transsylvanien. Alla 
intervjuade har levt i Sverige 
efter kriget. 

TESTAS I LODZ
Den 22-23 november pre-
senterades lärplattformen för 
ett 30-tal pedagoger i Lodz i 
Polen. Syftet var att de skulle 
testa materialet för att se om 
det kan fungera i en polsk kon-
text. Reaktionerna var överlag 
mycket positiva och de allra 
flesta vill ha en licens till ma-

terialet. Många av deltagarna uttryckte också 
uppskattning för att ett sådant material görs 
tillgängligt på polska.  

”Plattformen kan man använda inte bara i 
historia utan också i undervisning om tole-
rans”, kommenterade en gymnasielärare. ”Jag 
är glad att se att en sådan plattform existerar. 
Det passar mig och min planering för lektio-
nen bra”, sade en annan. Många poängterade 
också att möjligheten att få lyssna till en över-
levandes berättelse på ett helt annat sätt än 
traditionella läromedel kan väcka elevernas 
intresse.

Liknande åsikter framfördes av Zygmunt 
Stępiński och Monika Koszynska från det i 
Warszawa nyligen öppnade Museet för de 
polska judarnas historia, då de introducerades 
till lärplattformen vid ett möte hos SKMA. 

Inom kort kommer materialet om Livia 
Fränkel, född i Sighet i norra Transsylvanien 
(se artikel i Nyhetsbrev oktober 2013), och 
Susanna Christensen, från Makó i Ungern, 
att publiceras.

Den som är intresserad är välkommen att 
ta del av materialet. Hör då av dig till SKMA 
för att få en licens. 

Lena Jersenius

SKMA i europeiskt samarbete

Läromedel om Förintelsen testat i Lodz

Vill du bidra till projektet Vad är en människa? 

EU delfinansierar projektet med 70 procent av de totala 
kostnaderna, SKMA med 30 procent. Vill du stödja projektet 
så använd inbetalningskortet och märk talongen med ”Vad 
är en människa?”

Vi söker även vittnesmål från överlevande från Norge eller 
Danmark som kom till Sverige efter kriget. Har du några för-
slag får du gärna höra av dig till lena.jersenius@skma.se

 Pedagoger i Lodz testar SKMA:s lärplattform ”Vad är en människa?”
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ELEV- OCH STUDIERESOR

23 OKTOBER-2 NOVEMBER

Fortbildningsresa i Förintelsens 
spår för lärare och andra med be-
sök i Warszawa, Tykocin, Lublin, 
Tarnow, Rabka, Auschwitz-Birke-
nau och Krakow.
  
24-28 NOVEMBER

Ronny Juhlin ledde en resa med 17 
lärare och elever från Hagagym-
nasiet i Borlänge. Resan gick till 
Auschwitz-Birkenau och Krakow.

24-28 NOVEMBER

Ewa Andersson och Mathan Ravid 
ledde en studieresa till Krakow, 
Rabka och Auschwitz för 27 hög-
stadieelever från 13 skolor i Malmö. 
Studieresan föregicks av två studie-
dagar. Med på resan fanns ytterli-
gare fyra ledare: Lisa Stoetzer, Lisa 

Sahlstedt, Carina Söderberg och 
Mohammed Tuffaha.

8-12 DECEMBER

Studieresa med 27 högstadieelever 
från 15 Malmöskolor med besök i 
Warszawa, Lublin, Majdanek och 
Sobibor. Denna liksom föregående 
resa sker i samverkan med Malmö 
stad och stöds av arbetsmarknads-
departementet.

8-12 DECEMBER

Ronny Juhlin leder resa till med 
30 högstadieelever samt lärare från 
Alftaskolan till Auschwitz-Birke-
nau och Krakow.

UTBIL,DNINGAR OCH 

SEMINARIER

1 OKTOBER

SKMA:s nätbaserade lärplattform 

om Förintelsen, ”Vad är en män-
niska?”, utvärderades i ungdoms-
projektet ”Göteborg-Berlin t.o.r.”. 

20-21 NOVEMBER

SKMA anordnade i samverkan med 
Malmö stad och med stöd av arbets-
marknadsdepartementet en tvåda-
gars fördjupningskurs för lärare i 
Malmö. Jonathan Leman föreläste 
om näthat, Stéphane Bruchfeld om 
sk ”historierevisionism”, Heléne 
Lööw om hatbrott. Seminariet inklu-
derade även gruppdiskussioner och 
pedagogiska övningar ledda av bl a 
Cihan Tekeli, Anne Frank House. 

22-24 NOVEMBER

Lena Jersenius och Ewa Wymark 
presenterade utbildningsmaterialet 
”Vad är en människa?” i Lodz för 
polska pedagoger. Cirka 35 perso-

ner deltog. (Se s. 15.)

31 JANUARI-1 FEBRUARI

Avslutande seminarium i fortbild-
ning om Förintelsen (se ovan).

6-7 FEBRUARI

Ytterligare ett fördjupningssemina-
rium för lärare i Malmö anordnas.

MÖTEN OCH ARRANGEMANG

10 NOVEMBER

Minnet av Novemberpogromen hög-
tidlighölls i Stora synagogan i Stock-
holm och Elsa-priset delades ut.  

26 NOVEMBER

Lena Jersenius presenterade utbild-
ningsplattformen ”Vad är en männis-
ka?” för Zygmunt Stępiński och Mo-
nika Koszynska från Museet för de 
polska judarnas historia i Warszawa.  

Kalendarium

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

A B
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ABC
FÄRGEKONOMI

BIRGER JARLSGATAN 65, 113 56 STOCKHOLM
TEL 08-673 70 75, FAX 08-15 92 12

www.abcfargekonomi.se       abc.fargekonomi@comhem.se

ABC Färgekonomi AB startade sin verksamhet den 12 januari 1976. Idén 
vi hade när vi började var att skapa en yrkesbutik och ge god service 
till yrkesfolk samt att allmänheten skulle få fackmannamässig service. 
Det senare såg vi som framtiden för gör-det-själv-aren, vilket vi idag kan 
konstatera vara ett faktum.

Idag är vi kända för att vara Sveriges mest välsorterade färgbutik. Vi är 
återförsäljare för Nordsjö-färg samt för en mängd andra färgleverantörer, 
likaså för svenska och utländska tapeter.

Vi har ett unikt sortiment med egna kataloger av pigment, möbelrenoverings-
produkter, guld och silverprodukter med tillbehör för den som vill arbeta med 
bladguld eller slagmetall. Vi har också ambitionen att kunna tillhandahålla 
våra kunder de gamla målningsmaterialen som takjuteväv, spännpapp, 
temperafärger, äkta linoljefärger, kvalitetspenslar, facklitteratur m m.

Kunden som besöker vår butik känner sig genast hemmastadd i vår mysiga 
och gammaldags inredda lokal med vår kunniga personal.

VÄLKOMMEN ATT BESÖKA OSS!

Och så 20 % alltså!

Hälsningar 
Paul och Lennart Mankowitz

ÖPPET. Måndag–fredag 7.30–18.00, lördag 10.00–15.00
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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!

Yxtaholms Slott 
Yxtaholms Slott, en pärla mitt i Sörmland på egen ö,  

endast 11 mil från Stockholm.  
 
 

Vi erbjuder idyllisk natur året om, god mat från lokala 
bönder som lagas med kärlek, bästa service och  

varmt mottagande. 
 

Boka gärna ett av våra paket som slotts-, rid-, och  
golfweekend eller upplev lilla vardagslyxen. Kom och 

njut i vår fina strandbastu med utomhus-jacuzzi eller ta 
ett pass på vår nya toppfräscha tennisbana. 

 
 
 

Fantastiska konferensfaciliteter erbjuds till företagsgäster. 
 
 

Ps. Glöm inte bort att boka vår deliciösa julbord! 

Tel 0157-244 40 │ Fax 0157-244 41 

www.yxtaholmsslott.se 
info@yxtaholmsslott.se 
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Stort sortiment 
industriella kameror

Över 20 års erfarenhet 
av Machine Vision!

  sales@parameter.se                                    www.parameter.se                                    Tel: 08 555 110 00

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 
tydligare i media 

efter en träning med 
Willy Silberstein, dina 

chanser att nå ut 
förbättras avsevärt. 

• Moderatorsuppdrag: 
Willy Silberstein 

lovar ett högt tempo 
och tydliga besked 

som moderator 
vid debatter eller 

utfrågningar.

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 

förrän han fått svar. Det gör 
en debatt informativ och 

underhållande.”  
Björn Rosengren, f d 

näringsminister

Willy Silberstein,  
070 606 26 00

willy@silbersteinab.se
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– mer än bara beteende 

Ny produktserie

Talent Insights

FÖRST IGEN

Etabl.
1973

Vid:

individutveckling

coachning

säljarutveckling

rekrytering

grupputveckling

kommunikationsträning

besök

www.ipu1973.se
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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 anti-
semitism.

•	 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 samar-
betar 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 utbild-
ningsinstitut 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
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AnSvArig utgivAre: Willy SilberStein
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returAdreSS:
SKMA
box 22330
104 22 StocKHolM

P
O

S
T

T
ID

N
IN

G
 B


