
I samband med 
USA:s presi-
dent Barack 

Obamas visit i 
Stockholm den 4 
september besökte 
han, tillsammans 
med statsminister 
Fredrik Reinfeldt, 
Stockholms stora 
synagoga för att he-
dra minnet av Raoul 
Wallenberg. Obama 
mötte bland andra 
Wallenbergs halv-
syster Nina Lager-
gren och judar som 
räddats genom de 
insatser Wallenberg 
och hans medhjälpa-
re gjorde i Budapest. 

I ett tal utanför 
synagogan hyllade 
Obama Wallenbergs 
unika gärning, men 
underströk också vikten av att idag ”stå emot antisemitism 
och hat i alla dess former”. 

En av dem som vid besöket i synagogan fick möj-

lighet att träffa den 
amerikanske presi-
denten var Siavosh 
Derakhti, mottagare 
SKMA:s Elsa-pris 
2012 för sitt arbete 
mot antisemitism 
och rasism och 
Wallenbergprista-
gare 2013.

I samband be-
söket intervjuades 
SKMA:s ordfö-
rande Willy Silber-
stein i DN (4/9). 
Han framhöll den 
amerikanska admi-
nistrationens en ga-
gemang i arbetet 
mot judehat som 
lovvärt. ”Jag skulle 
vilja se mer av så-
dant engagemang 
också hos statsmi-
nister Fredrik Rein-

feldt. Jag är övertygad om att han är lika stark motståndare 
till antisemitismen som jag – men han borde visa det lite 
mer”, sade Silberstein.
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Den 
svenska 
anti
ziganismen

”Den rasistiska diskri
mineringen av romer 
har en lång historia 
i Sverige. Även om 
de svenska romerna 
idag har status av en 
nationell minoritet är 
anti ziganismen ut
bredd och utgör ett 
mycket allvarligt men 
samtidigt underskat
tat problem. 

DN:s avslöjande om 
att polisen har upp
rättat ett lagvidrigt 
register över romer 
är djupt chockerande. 
Det visar att myndig
heterna har alltför lätt 
att gripa tillbaka till 
gamla rasistiska tradi
tioner, och att Sverige 
och den svenska sta
ten ännu har lång väg 
att gå innan rasistiska 
och diskriminerande 
strukturer och tanke
mönster har förpas
sats till historien. Nu 
krävs en utredning 
om hur detta varit 
möjligt och vem som 
bär ansvar. Justitie
minister Beatrice Ask 
måste agera kraftfullt 
och omedelbart.”

Willy Silberstein,  
ordförande SKMA 

uttalande 23/9 2013

Obama manade till kamp  
mot antisemitism
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Enligt Brå:s rapport Hatbrott 2012 
anmäldes förra året 221 hatbrott med 
antisemitiska motiv. Det är en ökning 
med 14 procent jämfört med 2011, 
men förändringen ligger inom den 
statistiska felmarginalen. De mest fö
rekommande brottstyperna var olaga 
hot, ofredande och hets mot folkgrupp. 
Brotten begicks oftast på allmän plats, 
på Internet och vid religiösa platser. 

Enligt Sydsvenskan (30/7) har det i 
Malmö anmälts nästan tre gånger fler 
hatbrott med antisemitiska motiv 2012 

och 2013 än åren dessförinnan. 2012 
anmäldes 60 sådana brott och fram 
till juli 2013 hade 35 anmälningar 
inkommit. 

Brå:s rapport för 2012 visar att 
brott med främlingsfientliga/rasis
tiska motiv – däri inkluderas afrofo
biska och antiromska motiv – utgör 
den största kategorin, den omfattar 
72 procent av alla anmälningar. Av 
de anmälda hatbrotten 2012 hade 
694 homofobiska och 306 antimus
limska motiv.

USA:s president hyllade Raoul Wallenberg och underströk vikten av 
att även idag stå emot hat i alla former.

Dyster statistik 

President Obama vid stora synagogan.

Antijudiskt klotter.
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DET VAR LITE oväntat, något omtumlande och 
stort. Plötsligt var USA:s president Barack 
Obama i Sverige. Och han besökte stora sy-
nagogan i Stockholm. I sitt tal där hedrade 
han minnet av Raoul Wallenberg, men pekade 
också på vikten av att stå emot dagens antise-
mitism. Det var också en markering mot den 
fientlighet judar möter i vårt land.

När världens mäktigaste man på detta sätt 
manar till kamp mot antisemitismen, ett all-
varligt problem i Sverige som många ledande 
svenska politiker, inklusive statsminister 
Fredrik Reinfeldt, inte tycks särskilt tyngda 
av, så känns det som ett oerhört stöd.

Det gav också Svenska kommittén mot 
antisemitism stor uppmärksamhet. Jag var 
intervjuad i en artikel som slogs upp stort i 
Dagens Nyheter och jag var med i två sänd-
ningar hos Sveriges Television. Det bidrog 
till att många, många blev medvetna om våra 
frågor.

TYVÄRR ÄR BEHOVET av SKMA:s insatser inte 
mindre nu än tidigare. Om vi blickar tillbaka 
bara några månader, finns flera allvarliga hän-
delser att rapportera om. 

Några exempel:
Den svenske rapparen Ken Ring var arg på 

en annan rappare, Petter. Och kallade honom 
”jävla fucking jude”. När han skulle försvara 
sig urskuldade han sig med att han med jude 
bara menade någon som var snål. 

Kanske ännu sorgligare är att 2 600 perso-
ner ”gillade” Rings uttalanden på hans Face-
booksida. Liksom för Ring tycks orden jude 
och snål för många av dessa vara synonymer. 
Detta sker i Sverige år 2013.

Samme Ken Ring har tidigare skrivit raplå-
ten ”Håll om dom” med orden ”till fångarna 
som sitter där i burarna på Kuba enbart för 
USA är styrt av nåra judar”. Utfallet mot Pet-

ter tycks således inte vara en tillfällighet.
På Café Pan Afrika i Stockholm arrange-

rade organisationen Afrosvenskarna i Stock-
holm tillsammans med studieförbundet Ibn 
Rushd en föreläsning den 11 september om 
terrorattackerna mot USA 11/9 2001. Förelä-
saren, Raheem Gillman, menade att det inte 
var Al Qaida som stod bakom attackerna mot 
USA. Det var istället en ”false flag”-operation 
som skapade förutsättningar för de bakomlig-
gande krafterna att ”ta land efter land som 
inte har Rothschild-kontrollerade banker”.  
Samma globala sammansvärjning påstods 
också kunna förklara störtandet av Khadaffi 
i Libyen. 

Bilden är densamma som den som så ofta 
målas upp: världen styrs av en judisk kon-
spiration – här frammanad under etiketten 
”Rothschild” – driven av girighet. I en fö-
reläsning förra året, arrangerad av samma 

organisationer, spred Gillman samma typ av 
propaganda. 

Gillmans anföranden filmades och sprids 
nu på internet så att hatet kan fortplantas. 

Oroväckande nog har Afrosvenskarna Riks-
förbund och Ibn Rushd även tidigare bjudit in 
talare som har judehat på agendan, däribland 
Yvonne Ridley. Det hela blir inte bättre av att 
organisationerna, enligt en artikel i Expressen 
12/9 2013, till en del finansieras med skat-
tepengar. (Läs mer på s. 13.)

Det här är bara några exempel på att kon-
spirationsteorier och andra former av hat mot 
judar har skrämmande stor näring i Sverige 
idag.

SAMTIDIGT STÅR SVENSKA kommittén mot 
antisemitism stark. Vi bevakar och uppmärk-
sammar kontinuerligt antisemitiska yttringar 
– följ oss på vår blogg (skma.se/blogg) och 
på Facebook och Twitter – och vår röst hörs 
och lyssnas till i den offentliga debatten. Även 
våra utbildningsinsatser fortsätter. SKMA har 
fått ett nytt bidrag från regeringen för att un-
der hösten 2013 fördjupa den satsning på lä-
rarfortbildning i Malmö som vi inledde i våras. 
Initiativet inkluderar även två studieresor för 
Malmöelever till Förintelsens platser i Polen. 

DENNA HÖST FIRAR också Svenska kommittén 
mot antisemitism 30 år. Jag är stolt över att 
vara ordförande i en organisation som räknar 
Per Ahlmark till sina grundare och där mina 
företrädare på ordförandeposten varit Gabriel 
Romanus, Håkan Holmberg, Kristian Gerner, 
Sverker Oredsson och Jesper Svartvik.

Jag önskar att man kunde säga att nu 
behövs inte SKMA längre, att problemen är 
borta. Men tyvärr är vi långt därifrån. Det är 
bara att blicka ut för att inse att behovet är 
större än på länge.

Willy Silberstein
Ordförande för Svenska kommittén  

mot antisemitism

Viktig markering

”2 600  
personer 
’gillade’ 

Ken Rings 
uttalanden.”

Willy Silberstein
Ordförande för Svenska kommittén mot antisemitism
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Med anledning av 
att Svenska kom-
mittén mot anti-
semitism fyllde 
30 år arrangerade 

SKMA den 22/9 en informations-
kväll i Stockholm för medlem-
mar och vänner. SKMA:s ordfö-
rande Willy Silberstein hälsade 
välkommen och berättade om 
SKMA:s opinionsbildande arbete 
och betydelse för kampen mot anti-
semitism idag. Stéphane Bruchfeld 
belyste de avgörande händelserna, 
striderna och framgångarna under 
SKMA:s 30 år och beskrev hur 
organisationen och dess uppgifter 
vuxit och förändrats med tiden. 

Lena Jersenius redogjorde för 
SKMA:s omfattande utbildnings-
program som innefattar alltifrån 
lärarfortbildningar, seminarier och 
undervisningsmaterial till studieresor och elevresor till Förintel-

sens platser. Närmare 9 000 lärare, 
journalister, poliser, politiker och 
tjänstemän inom förvaltningar och 
myndigheter har sedan 1990-talet 
deltagit i något av SKMA:s utbild-
ningsprogram.

Mathan Ravid informerade om 
SKMA:s ungdomsutbildning om 
antisemitism och rasism som pågått 
sedan 2012, och Erik Gunnarsson, 
en av deltagarna, berättade om vad 
utbildningen givit honom.

Med Willy Silberstein som mo-
derator ställde den engagerade och 
intresserade publiken frågor till en 
panel som bestod av Lena Jersenius, 
Stéphane Bruchfeld, Henrik Bach-
ner och Mathan Ravid.

Mirjam Kellerman tackade 
SKMA:s stödmedlemmar och sym-
patisörer för deras stöd i arbetet mot 
antisemitismen och uppmanade 

dem att fortsätta stödja kommitténs arbete.

30 år av kamp  
mot antisemitism

Willy Silberstein 
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Dubbelt förföljd

JULIAN BETTER, BARNÖVERLEVANDE från 
Gulaglägren i Sovjetunionen, var huvudper-
son när SKMA den 19 september bjöd in till 
höstens första kvällsseminarium. Runt 40 per-
soner lyssnade när Julian berättade om sina 
upplevelser från krigsårens Sovjet. Samtalet 
kom också att handla om den antisemitism 
som Julian efter krigsslutet mötte i Polen. 

Julian Better föddes den 15 december 1937 

i Butyrki-fängelset i Moskva. Fyra dagar 
senare avrättades hans far på order av den 
sovjetiska hemliga polisen. Fadern var, pre-
cis som Julians mor, stämplad som ”folkets 
fiende”. På grund av detta tillbringade sedan 
Julian sju år av sin uppväxt i olika fånglä-
ger och barnhem. Genom en rad osannolika 
händelser frigavs slutligen han och hans mor 
Henrietta. Tillsammans återvände de till Po-
len våren 1945.

I moderns hemstad Bielsko-Biala fanns 
inte någon av familjens släktingar kvar ef-
ter Förintelsen. Överhuvudtaget var stadens 
judar nästan helt borta. Ändå levde antise-
mitismen kvar i hög grad. Julian berättade 
bland annat om sin första skoldag och hur 
han då möttes av antisemitiska glåpord och 
trakasserier från klasskamraterna. ”Jude!”, 

ropade de och pekade på Julian, som fram 
till den dagen inte ens själv varit medveten 
om sin judiska bakgrund. Vi som lyssnade 
upprördes och berördes av Julians berättelser 
– tänk att ständigt behöva stå ut med att bli 
definierad av andra!

1968, när ännu en kraftig antisemitisk våg 
svepte över Polen, flydde Julian till Sverige. 
Här publicerades våren 2013 boken Jag var 
barn i Gulag där Julian skildrar sitt livsöde. 
Tillsammans med frilansjournalisten Ewa 
Wymark besöker Julian nu högstadie- och 
gymnasieskolor där hans berättelse sprids.

Erik Gunnarsson
Erik Gunnarsson, 21 år, studerar vid Stockholms 

universitet och har deltagit i SKMA:s 
ungdomsutbildning.

S K M A  1 9 8 3 – 2 0 1 3

Julian Betters berättelse om sin barndom i Gulag och utsatthet för 
antisemitism i Polen berörde deltagarna på SKMA:s seminarium.

Julian Better.
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Rädslan växer i Frankrike

I ett Frankrike plågat av 
ekonomisk kris, ökade 
sociala motsättningar och en 
allt tydligare antisemitism 
växer oron bland landets 
judar, skriver den franska 
forskaren och författaren 
Clémence Boulouque.

EN PÅSTÅTT ANTISEMITISK attack 
av en grupp unga araber mot en 
israelisk filmregissör på en film-
festival i södra Frankrike i mars 
ledde till en härva av motstridiga 
uppgifter. Den version som först 
cirkulerade, framför allt i isra-
eliska och amerikanska medier, 
lät inte alls osannolik i ljuset av 
den senare tidens händelser som 
involverar hatbrott i Frankrike: 
Yariv Horowitz hade misshand-
lats av ett gäng unga araber därför 
att han var israel. 

SOM TABLET MAGAZINE rappor-
terade i april kunde ögonvittnen 
snabbt avslöja historien som 
osann och även filmregissören 
gav snart en annan bild av vad 
som inträffat: en ensam berusad 
individ hade angripit honom efter 
att ha bett om en cigarett. Ome-
delbart efter dessa dementier 
sökte antisionistiska webbsidor 
ytterligare misskreditera filmre-
gissören och samtidigt framhålla 
hur kvicka judarna är att sprida 
lögner och fantasier om sig själva 
som offer.

Ironiskt nog förmedlar denna 
förvirring, med dess svårgenom-
trängliga och bedrägliga lager, en 
viktig sanning: Händelserna be-
lyser den växande rädslan bland 
franska judar, det spända förhål-
landet mellan etniska grupper 
i det franska samhället och den 
påtagligt dramatiserade bilden av 
detta i utlandet. ”Efter det som 
hände i Toulouse hyser männis-
korna berättigad rädsla, den är 
inte längre en fantasi”, noterade 
rabbinen Delphine Horvilleur. 
Horvilleur, en av tre kvinnliga 

rabbiner i Frankrike och ung mor 
till tre barn, har återkommande 
varnat för obefogad alarmism. 
Men ett år efter de tragiska hän-
delserna i Toulouse har möjlig-
heten av storskaligt våld djupgå-
ende påverkat hennes och andra 
franska judars tänkande. 

   
SPÖKLIK NÄRVARO
Den 19 mars 2012 sköt den al-
geriskfödde franske medborgaren 
Mohamed Merah tre barn och en 
vuxen på den judiska skolan Ot-
zar HaTorah i Toulouse. Merah 
var en 23-årig småkriminell som 
influerats av radikal islamism i 
samband med att han avtjänade 
ett fängelsestraff. Veckan före 
attacken i Toulouse hade Merah 
skjutit en fallskärmsjägare och 
två uniformerade soldater i södra 
Frankrike. Hans beslut att döda 
soldater påstods utgöra en reak-
tion på Frankrikes inblandning i 
Afghanistan, och enligt ett citat 
av Merah i fransk press var ju-
dar naturliga måltavlor eftersom 
”Judarna dödade våra bröder och 
systrar i Palestina.” 

Under några få dagar befann 
sig landet i ett chocktillstånd. 
Hans  rasande skjutning på skol-
gården var den värsta skolrela-
terade tragedin i fransk historia 
sedan andra världskriget. Morden 
ägde rum fem veckor före presi-
dentvalet och i syfte att signalera 
det officiella Frankrikes respekt 
ställdes valrörelsen in under ett 
par dagar.  

Det dröjde dock inte länge 
förrän det officiella Frankrikes 
röster dränktes i pladdret på so-
ciala medier. Bara några timmar 
efter Merahs död, resultatet av 
ett angrepp från polisens special-
styrkor, flödade Facebook över av 
beundrarsidor som hedrade den 
döde gärningsmannen. Även om 
dessa sidor omedelbart stängdes 
ner på begäran av regeringen, har 
Merahs spöklika närvaro svävat 
över Frankrike alltsedan dess. En 
rapport som de judiska försam-

lingarnas säkerhetsenhet (Ser-
vice de Protection de la Commu-
nauté Juive) sammanställde i nära 
samarbete med inrikesministeriet 
dokumenterade inte färre än 148 
antisemitiska incidenter bara un-
der tvåmånadersperioden mars-
april 2012. Så många som en 
fjärdedel av dessa uppgavs vara 
våldsamma.

I september kastades en Mo-
lotovcocktail in i en kosherbutik 
i Parisförorten Sarcelles. I det 
franska politiska landskapet har 
Sarcelles blivit en symbol: utifrån 
det sociala klimat som råder där 
kan spänningar mellan etniska 
grupper i socialt utsatta områden 
avläsas. Av Sarcelles invånare är 
strax under 20 procent judar (ju-
dar utgör 1 procent av Frankrikes 
befolkning), men staden är också 
känd för sin stora andel invand-
rare (i huvudsak med ursprung i 
arabiska länder och subsahariska 
Afrika), sina slitna bostadsområ-
den och höga arbetslöshet. Det 
var tydligt att attacken avsåg att 
slå sönder en redan skör samex-
istens.

VÅLDSAMMA ATTACKER
Vid 2012 års utgång hade en 
58-procentig ökning av antalet 
antisemitiska attacker i jämfö-
relse med förgående år uppmätts: 
under 2012 riktades totalt 614 at-
tacker eller våldsamma angrepp 
mot judar. Det bör noteras att 
även antimuslimska attacker ökat 
i Frankrike, om än i något mindre 
utsträckning; under 2012 regist-
rerades 201 attacker, vilket var 
28 procent fler i jämförelse med 
2011. I samband med att rappor-
ten för år 2012 släpptes konstate-
rade ordföranden för de judiska 
församlingarnas säkerhetsenhet, 
Eric de Rothschild, att resulta-
tet var ”särskilt oroande efter-
som det visade att antisemitiska 
handlingar ökat stadigt under det 
senaste decenniet samtidigt som 
de blivit allt mer allvarliga och 
våldsamma”. 

Pierre-André Taguieff, forsk-
ningschef vid det Nationella 
centret för vetenskaplig forsk-
ning (CNRS) och den ledande 
forskaren när det gäller moderna 
och samtida antijudiska rörelser, 
har också pekat på denna tendens, 
som antalsmässigt nådde sina 
högsta noteringar 2000, 2002, 
2004 och 2009, och som kan 
sägas ha samvarierat med hur 
Israel-Palestinakonflikten utveck-
lades. 2012 utgör ett undantag 
eftersom våldsvågen svepte över 
landet vid en tidpunkt av relativt 
lugn i Israel. 

AVMATTADE REAKTIONER
Mot bakgrund av denna utveck-
ling är de sätt på vilka offentlig-
hetens reaktioner på attacker mot 
judar i Frankrike förändrats – de 
sträcker sig från apati till öppet 
stöd – desto mer påfallande. 2006 
kidnappades och torterades Ilan 
Halimi, en 23-årig mobiltelefon-
försäljare, till döds i en källarlo-
kal under 24 dagar av en grupp 
som kallade sig ”Barbarernas 
gäng”. Den bestod av 27 personer 
och ledarfiguren, Yussuf Fofana, 
kallar sig salafist. Kidnappningen 
var emellertid mer motiverad av 
pengar än ”jihad”: kidnapparna 
begärde 450 000 euro i lösen – 
”eftersom judarna är väldigt rika 
och utgör en tätt sammansvetsad 
grupp”. Gärningsmännen greps 
och – som en talande illustration 
till det nya millenniets antijudiska 
landskap – är ”barbarernas” för-
svarsadvokat, Isabelle Coutant-
Peyre, fästmö till Carlos, en av 
de senaste decenniernas mest 
ökända terrorister. (Hon anlitades 
även nyligen av Iran för att hjälpa 
landet att stämma Ben Affleck för 
Argo, hans Oscarsbelönade film 
om gisslankrisen.) 

Domen i målet mot ”barbarer-
na” 2009 mottogs med förskräck-
else på grund av dess mildhet. 
Trots att Fofana dömdes till livs-
tids fängelse inkluderade domen 
även frikännanden och villkorliga 



svenska
kommittén

mot
antisemitism 5

Rädslan växer i Frankrike
domar. Inrikesministern begärde 
en ny rättegång, statsåklagaren 
överklagade beslutet, och i de-
cember 2010 förlängdes straff-
tiden i flertalet domar. Men den 
första juryn uppfattade inte något 
behov av att statuera exempel och 
hos de franska judarna finns nu 
en utbredd känsla av tilltagande 
isolering: löftet att den franska 
republiken skulle 
garantera dem fy-
sisk säkerhet och 
skydd framstod 
som brutet. 

EN MANIFESTA-
TION TILL minne 
av Ilan Halimi 
2006 samlade, 
enligt polisen, 33 
000 deltagare – i 
huvudsak politi-
ker och judar. För 
många var det 
svårt att låta bli 
att jämföra denna 
marsch med en 
annan, som ägde 
rum 15 år tidigare, 
efter en vandalise-
ring av en judisk 
begravningsplats 
den 14 maj 1990, 
då runt 200 000 demonstranter 
samlades på Paris gator och mar-
scherade fram på avenyerna som 
förbinder Place de la Bastille och 
Place de la République. 

Trots gester och några symbo-
liska politiska evenemang – den 
synligaste är den årliga middag 
som arrangeras av CRIF (Re-
presentative Council of Jewish 
Institutions in France), med stark 
närvaro av presidenter, ministrar 
och andra dignitärer som när för-
hoppningar om en framtid i po-
litiken – så förefaller efterkrigs-
tidens republikanska pakt att ha 
brutits. Plevenlagen från 1972, 
som förbjuder rasistisk hets, och 
Gayssotlagarna från 1990 – som 
bland annat kriminaliserar förne-
kandet av brott mot mänsklighe-

ten såsom Förintelsen – har blivit 
alltmer kritiserade. 

TRIVIALISERAD 
ANTISEMITISM
”Förmågan att uppröras verkar 
vara på tillbakagång”, beklagar 
sig Jonathan Hayoun, ordföran-
de i Union des Etudiants Juifs 
de France (UEJF), som utöver 

sitt namn och verksamhet som 
fransk-judisk studentorganisa-
tion under senare år blivit en 
viktig offentlig aktör både som 
studentförening, tankesmedja 
och antirasistisk väktare. Den nya 
scenen och slagfältet är de socia-
la medierna. I oktober förra året 
blev #unbonjuif (#enprimajude) 
en viral hashtag. En svallvåg av 
förfärliga antisemitiska ”skämt” 
(som till exempel ”#enprimajude 
tillagas rosastekt eller välstekt”)
gjorde att hashtaggen under ett 
par dagar var den tredje mest 
twittrade i Frankrike.

UEJF vidtog rättsliga åtgärder 
mot sajten. Franska domstolar 
beslutade i januari att Twitter är 
skyldigt att identifiera användare 
som sprider rasism för att möj-

liggöra för franska myndigheter 
att åtala dem för brott mot hets-
lagstiftningen. Beslutet utmanar 
Twitters ovilja att reglera sajtens 
innehåll. Hittills har Twitter inte 
samarbetat. ”Att stämma Twit-
ter är i hög grad en symbolisk 
handling”, säger Hayoun.

Sociala medier är bara en in-
dikator på framväxten av en 

trivialiserad antisemitism. Ett 
annat tecken på dess ”avmar-
ginalisering”, för att tala med 
Pierre-André Taguieff, är den 
succé som komikern Dieudonné 
upplevt. Hans shower, som är 
fulla av antisemitiska ”skämt”, 
drar tusentals åskådare. Inför 
öronbedövande jubel delade han 
ut ett ”pris för oförskämdhet och 
avsaknad av salongsfähighet” till 
förintelseförnekaren Robert Fau-
risson. ”Priset” överlämnades på 
scenen av en ljudtekniker klädd i 
randig pyjamas med gul davids-
stjärna.

Dieudonné går över gränsen till 
vad som är förtal och smädelser i 
syfte att framställa sig som yttran-
defrihetens försvarare – och som 
offer för en mäktig sionistisk kon-

spiration mot densamma. Denna 
trend har även påverkat unga: ta-
lespersoner för CoExist-program-
met, som drivs i samarbete med 
SOS Rasism, visar prov på en 
banal men djupliggande antise-
mitism. För tio år sedan försökte 
studien ”Republikens förlorade 
områden” öka medvetenheten om 
de utmaningar som skolundervis-

ning om rasism, anti-
semitism och sexism 
innebär. Sedan dess 
har allt blivit värre, 
säger studiens re-
daktör, historikern 
George Bensoussan. 
Att undervisa om 
Förintelsen har näs-
tan blivit omöjligt i 
vissa områden.

ORÄTTVISOR 
BLIR URSÄKT
För att beskriva detta 
fenomen vill Ta-
guieff inte använda 
begreppet antisemi-
tism, myntat 1879 av 
Wilhelm Marr och 
med historiska över-
toner som knyter det 
till sent 1800-tal och 
nazismens rasistiska 

propaganda. ”Judeofobi är mer 
allmänt – det vi nu bevittnar är en 
post-antisemitisk judeofobi som 
formas av radikal antisionism.” 
Det begreppet fångar bättre detta 
nya mentala landskap, underblåst 
av social frustration och förbitt-
ring, ”som började utkristalliseras 
under 1990-talet”. 

Att ursäkta hat med hänvis-
ning till offerstatus utgör ett 
centralt inslag i judeofobisk och 
antisionistisk propaganda: ett 
typiskt exempel är det argument 
som Tariq Ramadan, kontrover-
siell muslimsk akademiker, förde 
fram när han beskrev Mohamed 
Merah som ett offer för orättvi-
sor i ett franskt samhälle som 
stänger alla möjligheter till upp-
åtstigande social rörlighet för 

En park i Paris har uppkallats efter Ilan Halimi.
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andra generationens invandrare. 
”Att spela på dessa känslor och 
hålla fram maktlöshet leder till 
identifikation med palestinierna 
och vidare till demonisering av 
judarna”, menar Taguieff.

Den prestigeförlust som SOS 
Rasism lidit i förorterna utgör 
ännu en illustration av fenome-
net: organisationen, som var 
banbrytande med sina kampan-
jer mot rasism och religiöst hat 
och fördomar på 1980-talet, har 
tappat fart, som om kampen mot 
både rasism och antisemitism 
förlorat sin relevans. 

Ett nyligen publicerat monu-
mentalt 2000-sidigt uppslagsverk 
om rasism (Dictionnaire critique 
et historique du racisme), för vil-
ket Taguieff varit redaktör, bely-
ser ytterligare de förändringar 
som ägt rum. Ett resultat av dessa 
är att många fransmän idag me-
nar att vänstersympatisörer, av 
påstådd sympati med palestini-
ernas belägenhet, är ovilliga att 
på ett kraftfullt sätt bemöta anti-
sionistisk eller antisemitisk reto-
rik – eller, ännu värre, att de bara 
använder palestiniernas situation 
för att ursäkta och maskera sin 
egen judeofobi.

 
UPPDIKTADE FALL   
Den fördröjda bevakningen av 
händelsen i mars betyder själv-
fallet inte att sådana fall saknar 
nyhetsvärde. Men den understry-
ker att påståenden om antisemi-
tiska attacker från ungdomar med 
arabisk bakgrund måste granskas 
noggrant. I ett ökänt fall från juli 
2004 hävdade en kvinna att hon 
skulle ha utsatts för grov miss-
handel på ett pendeltåg av sex 
unga män med afrikansk och 
arabisk bakgrund och att de 
skulle ha klippt av henne håret 
och ristat in ett hakkors på hen-
nes mage. Både premiärminister 
Dominique de Villepin och pre-
sident Jacques Chirac fördömde 
högljutt brottet och lovade att 
gärningsmännen skulle få känna 

av lagens fulla tyngd. 
Men det visade sig att at-

tacken var påhittad av en psy-
kiskt sjuk kvinna, som inte var 
judisk. Många slöt upp bakom 
Mouvement contre le Racisme 
et pour l’Amitié entre les Peup-
les (Rörelsen mot rasism och för 
vänskap mellan folken) och deras 
fräna slutsatser om tendenser till 
systematisk stigmatisering av 
ungdomar i storstädernas fattiga 
områden, de så kallade ”Jeunes 
des banlieues.” I sin kommentar 
uttryckte Union des Etudiants 
Juifs de France oro över att en 
händelse av detta slag skulle göra 
människor blinda inför den all-
deles verkliga grasserande anti-
semitismen. 

Året innan hade en liknande 
episod ägt rum, när Gabriel Farhi, 
en medelålders reformrabbin, 
påstod att han angripits av en 
man som skrek ”Allahhu akbar”. 
En undersökning fick fram bevis-
ning som lutade åt att Farhi själv 
tillfogat sig skadan (något han 
förnekade) och målet lades ner. 
Uppdiktade händelser av detta 
slag försvagar bara de judiska 
församlingarna, eftersom anti-
sionistisk/antisemitisk retorik 
ständigt inkluderar anklagelser 
om den judiska dominansen över 
media. 

TRYGG PLATS?
Även en annan mer oväntad 
trend kan skönjas. Franska judar 
har traditionellt sett sympatiserat 
med vänstern, men en del judar 
– och mönstret återkommer i eu-
ropeiska länder generellt – har 
börjat dras till mer konservativa 
partier. För tio år sedan hade 
det varit otänkbart för en judisk 
radiostation att samtala med 
ledaren för Front National, ett 
traditionellt högerradikalt parti. 
Men de judiska församlingarnas 
radiostation RCJ övervägde att 
bjuda in Marine Le Pen, dotter 
till Jean-Marie Le Pen, vars ta-
lang för skandalösa oneliners och 

vidriga skämt om krematorier 
och gaskammare som en ”detalj 
i historien” gjorde honom till en 
kontroversiell och avskydd figur 
under 1980- och 90-talen. Enligt 
nyligen genomförda mätningar 
skulle hans dotters sluga politis-
ka strategi, där hon sökt mjuka 
upp bilden av sitt parti genom att 
appellera till judar och kvinnor, 
föra henne till en andra omgång 
i presidentvalet, om det skulle 
hållas idag.

De flesta judar, och i synner-
het unga, står emot detta försök: 
”Extremhögern har inte föränd-
rats”, säger Jonathan Hayoun. 
”Under förespeglingen av att 
erbjuda skydd, företräder den en 
samhällsvision som bygger på 
diskriminering och segregering. 
I själva verket spelar den bara på 
människors rädslor och ställer en 
del av befolkningen mot en an-
nan – och hotar därigenom den 
republikanska pakten och möjlig-
heten till samexistens. Vi har lärt 
historiens läxa och kommer inte 
att låta oss luras.” Men det fak-
tum att något sådant över huvud 
taget sker är oroande.

Desillusionerade, men ovilliga 
att ansluta sig till extremisternas 
led, vägrar en majoritet av de 
franska judarna att helt ge upp 
tilltron till sitt land – eller åt-
minstone att öppet medge en så-
dan uppgivenhet. Den dåvarande 
israeliske premiärministern Ariel 
Sharon orsakade stor upprördhet 
när han 2004 uppmanade franska 
judar att bli nästa stora grupp att 
immigrera till Israel, och inte 
vänta ut situationen och hoppas 
på att läget förbättras i Frankrike. 
Både politiker och ledare för 
judiska institutioner uttryckte 
sitt ogillande över den sortens 
inblandning i fransk politik. 

Samma reaktioner skulle för-
modligen komma också idag om 
en utländsk politiker eller kom-
mentator gjorde liknande utta-
landen – den sortens antydningar 
om en utsiktslös framtid möts av 

irritation, i alla fall om de uttalas 
offentligt. ”Siffrorna för aliya 
[utvandring till Israel] har inte 
rusat i höjden”, slår Hayoun fast.

Men den republikanska pak-
ten förefaller bruten och presi-
dent Hollande, vars opinionssiff-
ror  sjunkit till nya bottennivåer, 
har hittills inte förmått erbjuda 
några svar till sin av skulder, 
skatter och rekordhög arbetslös-
het plågade nation. En opinions-
mätning från april visade att mer 
än två tredjedelar av fransmän-
nen förberedde sig på våldsam-
ma sociala oroligheter (”explo-
sion sociale”) under kommande 
månader. I det klimat som råder 
göds oron bland franska judar 
av medvetenheten om att de ut-
gör en idealisk syndabock. Som 
CRIF:s ordförande Richard 
Prasquier påpekat skadar detta 
destruktiva klimat ”bilden av 
Frankrike om en trygg plats för 
dess minoriteter” – en bild som 
franska judar fortsatt håller fast 
vid och vägrar se som en värld 
som hör det förflutna till. 

Clémence Boulouque
Clémence Boulouque, författare 
och tidigare litteraturkritiker på 
Le Figaro i Paris, är doktorand 
i Jewish studies and history vid 

New York University. Artikeln 
publicerades ursprungligen i Tablet 

Magazine 23 maj 2013. SKMA 
tackar Clémence Boulouque för 

tillståndet att publicera texten. 

Översättning och bearbetning: 
Henrik Bachner med hjälp av 

Stéphane Bruchfeld.

Under hashtaggen #unbonjuif (#enprimajude) sprids antisemitism på Twitter.  
I exemplen står det ”#enprimajude är som en mygga, det är bättre när den är död» och 
”#enprimajude glömmer aldrig sina småpengar”. Dieudonnés antisemitiska ”skämt” är populära.FO
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I år firas 70-årsminnet av räddningen av 
de danska judiska flyktingarna undan 
Förintelsen i oktober 1943.1 Händelsen 
är unik i Förinintelsens historia efter-
som den för de allra flesta danska judar 

hade ett gott slut – de överlevde till skillnad 
från flertalet judar i Naziockuperade Europa 
under andra världskriget. 

Neutrala Danmark ockuperades den 9 
april 1940 av nazisterna, men landet, in-
klusive dess judiska befolkning, lämnades 
länge ifred. När ryktet om deportationer 
kom under hösten 1943 var läget radikalt an-
norlunda i Danmark än vad det hade varit ett 
knappt år tidigare i Norge då de norska ju-
darna deporterades. Man hade kännedom om 
Förintelsen och vad som hade hänt i Norge, 
och därför kunde närmare 7 500 danska ju-
dar fly över sundet i fiskebåtar som kördes 
av danska fiskare, till Sverige som lovade att 
ta emot alla som tog sig 
över. Nazisterna lät den 
judiska församlingen få 
veta om de förestående 
deportationerna och såg 
mellan fingarna under 
flykten.2 Knappt 500 
danska judar deportera-
des till Theresienstadt, 
men det stora flertalet 
överlevde. Det är dessa 
händelser som uppmärk-
sammas runtom i Dan-
mark, Sverige och USA 
i oktober i år.3

Den här artikeln be-
skriver räddningen ur de 
svenska myndigheternas 
horisont. Den diskuterar 
hur man ska se på den 
här händelsen och vad 
den säger om det svens-
ka agerandet under För-
intelsen – ett agerande 
som beskrivits i ljusa 
ordalag som ”det goda 
Sverige” som ändrade 
sin restriktiva politik till en storskalig flyk-
tingmottagning. Ett Sverige som genom 
Raoul Wallenberg och Folke Bernadotte och 
de Vita bussarna bedrev räddningsaktioner i 
Budapest och Tyskland. 

Tidpunkten för denna omsvängning brukar 
förläggas till 1942-1943 och förklaras med att 
Förintelsen drabbade först de norska judarna, 

och senare de danska, och att bägge dessa 
grupper sågs som ett broderfolk. Tidigare 
forskning har också menat att eftersom det 
skedde en omsvängning i flyktingpolitiken så 
måste den ha motsvarats av en omsvängning 
också i attityderna till gruppen judar.4 Men 
var det verkligen så enkelt?

I den här artikeln kommer jag att redogöra 
för nya rön utifrån min avhandling som vi-
sar att denna slutsats är för hastigt dragen.5 
Jag kommer att utgå ifrån de danska judiska 
flyktingarna eftersom gruppen utgör ett bra 
exempel där denna dubbelhet och ambivalens 
kan studeras. 

FRÅN RELIGION TILL ”RAS”
Men för att kunna föra mitt resonemang i 
hamn måste vi dyka rakt ner i 1930-talet och 
få en bild av hur den svenska flyktingpoliti-
ken såg ut. Ansvaret låg på Utrikesdeparte-

mentet och Socialstyrelsens utlänningsbyrå. 
Politiken reglerades i svensk lagstiftning men 
lämnade stort manöverutrymme åt myndighe-
terna: Den som hade flytt av politiska orsaker 
fick inte avvisas, men däremot gav lagen inte 
någon definition av vem som skulle katego-
riseras som politisk flykting. Myndigheterna 
lät medvetet bli att definiera judiska flyktingar 

som politiska flyktingar och slapp på det 
sättet ge dem asyl. 

Flyktingpolitiken kännetecknades även av 
en rad olika praktiker, exempelvis särskiljdes 
judiska flyktingar med ett (m) för mosaisk tros-
bekännare i tillståndsprotokoll och andra hand-
lingar. Till en början stod detta (m) för religion 
men så småningom övergick myndigheterna 
till en ”ras”-definition. Men varför blev det så? 
Varför var det viktigt att hålla reda på vem som 
tillhörde den judiska ”rasen”?

En del av förklaringen ligger i den svens-
ka pressens rapportering. Flyktingpolitiken 
debatterades livligt i pressen under hösten 
1938. Tidningarna skrev att landet ”invade-
rades” av judar och de spekulerade i om det 
var tusen- eller tiotusentals som strömmade 
in över landets gränser. Oron hängde troligen 
samman med det faktum att det var först i och 
med Anschluss och novemberpogromen, el-

ler ”Rikskristallnatten”, 
under 1938 som större 
strömmar av judiska 
flyktingar började söka 
sig till Sverige.

En annan del av för-
klaringen är att press-
sens skriverier ledde till 
demonstrationer, både 
av nazistiska organisa-
tioner som protesterade 
mot ”invasionen” under 
paroller som ”Sverige åt 
svenskarna” och ”Protest 
mot judeimporten”, och 
bland studenterna i Upp-
sala och Lund, exempel-
vis i ”Bollhusmötet” 
den 17 februari 1939 i 
Uppsala.6 Flyktingfrå-
gan debatterades även i 
den svenska riksdagen 
och gemensamt för alla 
dessa protester var sy-
nen att flyktingpolitiken 
måste vara restriktiv 
samt att ett urval måste 

göras bland flyktingarna.7
Demonstrationerna och riksdagsdebat-

ten skedde alltså bara några månader efter 
novemberpogromen, men delades dessa 
åsikter av den svenska allmänheten? Och 
”invaderades” Sverige verkligen av judiska 
flyktingar? Sanningen var den att ingen vis-
ste säkert eftersom svenska myndigheter inte 
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70 år sedan de danska judarnas flykt till Sverige

Räddning och rastänkande

Fiskebåt med danska judar på väg mot Ystad 2 oktober 1943.
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förde statistik över flyktingarnas religiösa till-
hörighet, men opinionsstormen ledde till att 
Utlänningsbyrån bestämde sig för att göra en 
nationell utlänningsräkning.

Utlänningsräkningen genomfördes mellan 
den 10–17 februari 1939 då samtliga utlän-
ningar som vistades i Sve-
rige mer än två dagar fick 
fylla i ett formulär som 
bland annat efterfrågade 
”huruvida utlänningens för-
äldrar eller endera av dem 
äro judar”. En genomgång 
av underlaget från Justi-
tiedepartementet visar att 
de nazistiska Nürnbergla-
garna från 1935 och dess 
rasistiska definition av 
jude användes som förlaga 
till räkningen och det visar 
att svenska myndigheter 
inte definierade utifrån reli-
gionen utan utifrån ”rasen”. 
Frågan om ”ras” var käns-
lig på det svenska Utrikes-
departementet som skicka-
de ut instruktioner till sina 
beskickningar att frågorna 
om ”judisk härkomst” och 
”vilka utlänningar, som äro 
arier och vilka icke” inte 
utgjorde något uttryck för 
”antisemitiska tendenser”.

”FRÄMMANDE 
ELEMENT”

Räkningen väckte ett 
visst uppseende utom-
lands. Den brittiska tidnin-
gen Daily Herald anklagade Sverige för att 
böja sig för nazisternas antisemitiska teorier: 
”The very possibility of any discrimination 
on the grounds of race or religion would 
have seemed merely ludicrous to Swedes a 
few years ago”. I svensk press uppmärksam-
mades intressant nog inte detta alls som ett 
problem, och avsaknaden av kritik tolkades 
därför troligen av utlänningsbyrån som en 
signal om att ”ras”-definitionen betraktades 
som legitim i det svenska samhället.

Men vad var problemet? Varför ville svens-
ka utlännings- och flyktingmyndigheter skilja 
ut judiska flyktingar från andra flyktingar och 
varför sågs just judar som ett problem? Detta 
grundade sig i en föreställning om att Sve-
rige inte var något invandringsland och att 

det inte fanns någon antisemitism i Sverige. 
Men precis som nämnts så trodde man att 
antisemitismen skulle blossa upp om man 
tog emot för många judiska flyktingar. Judar 
sågs som ”främmande element”, annorlunda 
än svenskarna och svåra att assimilera i det 

svenska samhället, och alla dessa föreställ-
ningar bidrog till att Sverige förde en restrik-
tiv flyktingpolitik.

Ett kännemärke för denna restriktiva poli-
tik var just märkningen med (m) som jag be-
skrev tidigare. Så trots att lagstiftningen inte 
i sig var diskriminerande så utsattes judiska 
flyktingar för diskriminering på grundval av 
”ras”. Svenska myndigheter hade också sär-
skilda administrativa praktiker för judar och 
i Utrikesdepartementets passviseringsformu-
lär efterfrågades flyktingens ”folkras”, det vill 
säga den ”judiska rasen”. 

”RAS”-BEGREPPET IFRÅGASÄTTS
Under lång tid ifrågasattes alltså inte ”ras”-
begreppet, men i september 1943 publicera-

de nationalekonomen och debattören Karin 
Kock en öppen fråga till utlänningsbyrån i 
tidningen Socialdemokraten. Kock krävde att 
utlänningsbyrån skulle uppge vad det fanns 
för motiv bakom att de norska flyktingarna 
delades in i två separata grupper – judar och 

icke-judar. Den dåvarande 
chefen för utlänningsbyrån, 
Carl Christian Schmidt, 
svarade den 8 september 
att denna uppdelning mel-
lan judar och icke-judar var 
etablerad praxis och tillade 
att den inte innebar någon 
skillnad i behandlingen 
mellan grupperna.

Men Kock var inte 
nöjd med svaret utan pu-
blicerade ytterligare en 
artikel där hon ville veta 
varför utlänningsbyrån 
”skiljer ut judarna bland 
flyktingarna” och an-
klagade myndigheterna 
för att ha ”accepterat det 
ovetenskapliga söderifrån 
importerade begreppet ’ras’ 
som en ny indelningsgrund 
i den svenska statistiken”. 
Hon kopplade tydligt  upp-
giften om ”ras” till antise-
mitism. Schmidt svarade 
att beteckningen ”jude” inte 
alls ”innebär något förkle-
nande för en del svenska 
öron” och ”hos judarna 
själva möter man ej sällan 
en påtaglig stolthet över 
deras ras”.

I samband med de danska judarnas flykt 
till Sverige i oktober 1943 väckte Kock åter 
frågan om ”ras”, och denna gång angrep hon 
både Utrikesdepartementet och utlänningsby-
rån för att de använde ”folkras” som indel-
ningsgrund i statistiken. Hon argumenterade 
för att det borde räcka med trosbekännelse 
och undrade vad tjänstemännen själva skulle 
svara på frågan om ”folkras”:

”Jag tror inte de veta det, men de veta vad de 
vilja ha för svar av oss andra: jude eller icke-
jude, eller översatt till annat språk arier eller 
icke-arier. Det vore mera ärligt och rakt på sak 
att fråga: är Ni jude? Tag bort punkt nr 9 i ut-
rikesdepartementets blankett snarast möjligt! 
Översättningarna från tyska formulär äro var-
ken nödvändiga eller önskvärda i vårt land.”8

Karin Kock protesterade mot rastänkande och antisemitism.
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Denna gång svarade varken utlännings-
byrån eller Utrikesdepartementet på hennes 
anklagelser om antisemitism, men uppdel-
ningen mellan judar och icke-judar försvann 
i svensk officiell statistik efter detta. Men 
vad hände med de danska judiska flykting-
arna? Användes denna sär-
skiljning också mot denna 
grupp som trots allt sågs 
som ett broderfolk, nästan 
som svenskar?

”RÄDDNINGEN” AV 
DE DANSKA JUDISKA 
FLYKTINGARNA
Som beskrevs i inledningen 
så togs de danska judiska 
flyktingarna emot och ing-
en nekades att komma in i 
Sverige. Men precis som ti-
digare märktes deras akter 
med (m) och kartotekskort 
med ”MT” för mosaiska 
trosbekännare. Det fanns 
exempelvis förtryckta, 
standardiserade blanketter 
där uppgifter om de nyan-
lända flyktingarna skrevs 
in, i den ena som kallas 
”uppgift”, frågas efter ”re-
ligion” medan den andra 
blanketten, kallad ”PM”, 
har en förtryckt fråga som 
lyder ”jude”. 

 Den första typen av 
blankett är den vanligast 
förekommande i min un-
dersökning. Frågan ”Vad 
var orsaken till flykten?” 
besvaras standardiserat som ”judeförföljelse/-
erna” och ofta enbart ”JF” på registerkorten. 
Men även mer ”rasbetonade” svar förekom. 
I de fall där den flyende var gift med en jude 
kunde det stå ”Jude:Arier” med tillägget 
”Hans hustru och barn vore av judisk börd”.

Jag ska ge två exempel på hur detta kunde 
se ut. Det första exemplet rör 60-åriga Esther 
Grosman som tvingades att fylla i ett av dessa 
formulär. Grosman uppger att hon tillhörde 
den mosaiska tron, att hon var dansk med-
borgare och änka. Hon hade tidigare bott i 
Köpenhamn och anlände till Höganäs i Sve-
rige från Gilleleje i Danmark den 6 oktober 
1943. Esther Grosmans personakt märktes 
med ett (m).

Ett annat exempel är den 16-årige studen-

ten i realskolan, Finn Hannover. Även Han-
nover var dansk medborgare bosatt i Charlot-
tenlund i Danmark. I motsats till Grosman 
uppgav Hannover inte mosaisk tro när han 
blev tillfrågad om sin religion. Istället sva-
rade han, ”luthersk, danska statskyrkan”. Han 

uppgav att skälet till flykten var ”den politiska 
situationen i Danmark”. Trots att han inte till-
hörde den mosaiska tron kategoriserades han 
som ”halvjude” av svenska myndigheter och 
hans akt märktes med ett (m). Exemplen visar 
att oavsett hur personen själv identifierade sig 
– som mosaisk trosbekännare som Grosman 
eller som lutheran som Hannover – så kate-
goriserades denna grupp som ”judar”. Som 
jag tidigare har diskuterat innebar ett (m) i 
handlingarna att personen kategoriserades 
enligt en ”ras”-definition och inte enligt en 
religiös definition.

Det finns flera exempel på hur svenska 
myndigheter använde ett liknande ”ras”-be-
tonat språkbruk i sina blanketter och formulär 
men skillnaden är att de judiska flyktingarna 

från Danmark inte diskriminerades när det 
gällde möjligheterna att beviljas uppehålls-
visering. Svenska myndigheter slutade att 
redovisa offentlig statistik där de särskiljde 
judiska flyktingar från icke-judiska flyktingar 
under hösten 1943 men denna särskiljning 

fortsatte inofficiellt åtminstone 
fram till februari 1944. Från den 
tidpunkten finns en intern prome-
moria från Utrikesdepartementet 
där flyktingar som är danska icke-
judiska medborgare särskiljs från 
danska judiska medborgare och 
slutligen också från statslösa judar 
som också flytt från Danmark. På 
samma sätt placerades flyktingarna 
från Norge in i olika kategorier: 
icke-jude, jude och slutligen stats-
lös jude.

Min undersökning visar alltså att 
de administrativa praktikerna levde 
kvar även efter att den svenska flyk-
tingpolitiken hade svängt och alla 
flyktingar togs emot. Trots att de 
danska judiska flyktingarna alltså 
inte diskriminerades så betraktade 
svenska myndigheter det som vik-
tigt att hålla reda på hur många de 
var. Den intressanta frågan är förstås 
varför? Varför ville svenska myn-
digheter skilja mellan judiska och 
icke-judiska flyktingar om det, som 
Schmidt sa, saknade praktisk bety-
delse? Varför lade myndigheterna 
ner tid och kraft på att göra denna åt-
skillnad och kategorisering när de var 
överhopade av ärenden? Det verkar 
varken rationellt eller motiverat

BAKGRUNDSBRUS
Den svenska flyktingpolitiken kan beskrivas 
som en rörelse från aktiv restriktivitet – där 
svenska myndigheter bidrog till J-stämpeln 
och judiska flyktingar diskriminerades när de 
ansökte om uppehållstillstånd i Sverige – till 
en storskalig mottagning där det under vå-
ren 1945 fanns närmare 185 000 utlänningar 
och flyktingar i Sverige. Men hur väl stäm-
mer efterkrigstidens beskrivning av Sverige 
i termer av ”det goda Sverige”, med hjältar 
som Raoul Wallenberg och greve Folke Ber-
nadotte, med det faktum att svenska myndig-
heter särskiljde judar från icke-judar och an-
vände ”ras” som statistisk indelningsgrund? 
Hur kan man förklara det motsägelsefulla i 
att svenska myndigheter å ena sidan räddade 

Esther Grosman
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judiska flyktingar, och å den andra fortfarande 
uttryckte antisemitiska föreställningar om 
denna grupp?

Jag menar att den svenska flyktingpoliti-
kens dubbelhet blir lättare att förstå utifrån 
en metafor där antisemitismen ses som 
ett bakgrundsbrus. Det antisemitiska bak-
grundsbruset innebär att moderata antise-
mitiska föreställningar och uttryck var en 
del av det ”normala” och därför inte väckte 
något uppseende i Sverige på 1930- och 
1940-talet, så länge som personen som 
uttalade dessa föreställningar inte hävdade 
att han eller hon var antisemit. Detta hade 
att göra med att byråkrater och politiker 
inte uppfattade dessa föreställningar som 
antisemitism utan som ”sakförhållanden” och 
objektiva fakta. Det här gällde föreställningen 
om att antisemitismen kunde blossa upp i 
Sverige om landet tog emot för många judar, 
liksom föreställningen om att det fanns en 
”judefråga” eller ett ”judeproblem”.

Att bruset sågs som en del av det ”nor-
mala” innebär inte att alla ska kategoriseras 
som antisemiter – det är jag inte intresserad 
av att göra – och det innebär heller inte att 
det saknades människor som tog avstånd 
från antisemitiska föreställningar. Liknande 

beskrivningar av antisemitismen finns i Dan-
mark och Storbritannien.9

JANUSANSIKTE
Den svenska flyktingpolitiken kan beskri-
vas som ett janusansikte med två väldigt 
olika ansikten: å ena sidan den storskaliga 
mottagningen och räddningsoperationerna, 
å andra sidan existerade antisemitiska fö-
reställningar parallellt med detta och sär-
skiljningen av judiska flyktingar i egna 
kolumner i svensk statistik fortlevde som 
en etablerad praxis.

Exemplet med de danska judiska flykting-
arna visar med tydlighet hur denna dubbelhet 
gestaltade sig. Å ena sidan diskriminerades 
inte gruppen utan alla fick komma till Sve-
rige, å andra sidan höll svenska myndigheter 
noga reda på vem som var jude och de gjorde 
det enligt en ”ras”-definition. Dessa uppgifter 
ansågs dock inte som legitima att visa upp i 
offentlighetens ljus och därför användes upp-
gifterna enbart internt.

Jag menar att tiden är mogen för en mer 
nyanserad bild av historieskrivningen om 
mottagningen av de danska judiska flyk-
tingarna i Sverige där alla dessa sidor 
ryms. Att hävda detta innebär inte att man 

lägger några moraliska perspektiv på vad 
som skedde eller dömer ut dåtidens aktö-
rers agerande som gott eller ont. Så när vi 
idag firar räddningen av de danska judarnas 
flykt över sundet undan Förintelsen så ska 
vi inte glömma att människan är en kom-
plex varelse som rymmer många olika sidor 
och beteenden parallellt, och att dessa inte 
alltid är logiska eller rationella.

Karin Kvist Geverts
Karin Kvist Geverts är fil. dr. i historia och 

lärare vid Historiska institutionen vid Uppsala 
universitet. Efter sin avhandling, Ett främmande 

element i nationen. Svensk flyktingpolitik och 
de judiska flyktingarna 1938-1944 (2008) har 

hon publicerat artiklar om antisemitism och 
minnet av Förintelsen, nu senast i ”Antisemitism, 

Ambivalence and Action. Swedish reactions 
to the Holocaust”, i Civil Society and the 

Holocaust, Cecilie Felicia Stokholm Banke & 
Anders Jerichow (eds.), Forlaget Vandkunsten: 

Copenhagen 2013 (kommande) och ”Negotiating 
a dark past in the Swedish-language Press in 
Finland and Sweden”, i Finland’s Holocaust: 

Silences of History, Simo Muir & Hana Worthen 
(eds.), Palgrave Macmillan: New York 2013.

 

Finn Hannover. 
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1 Den här artikeln är en bearbetning av 
artikeln ”Mottagningen av de danska ju
diska flyktingarna i oktober 1943 och den 
svenska flyktingpolitikens janusansikte” som 
publicerades i Dansk jødisk historie i Anden 
Verdenskrigs epoke. En antologi, Sofie Lene 
Bak et. al. (red.), Dansk Jødisk Museum: Kø
benhavn 2011, s.133–145. Ett varmt tack 
till Sofie Lene Bak som gav sin tillåtelse att 
trycka om artikeln.

2  Om man ska benämna denna händelse som 
flykt, räddning eller mottagning debatteras 
livligt i forskningen. För en kritisk beskriv
ning av mytbildningen i tidigare forskning, 
se exempelvis Michael Mogensen: ”October 
1943 – The Rescue of the Danish Jews”, i: 
Mette Bastholm Jensen & Steven L. B. Jen
sen (red.): Denmark and the Holocaust. Kø
benhavn 2003, s. 60–61.

3  Silvia Goldbaum Tarabini Fracapane, ”Jøder 
fra Danmark i Theresienstadt”, i Dansk jødisk 
historie i Anden Verdenskrigs epoke. En anto-
logi, Sofie Lene Bak et. al. (red.), Dansk Jødisk 
Museum: København 2011.

4  Hans Lindberg: Svensk flyktingpolitik under 
internationellt tryck 1936–1941. Stockholm 
1973, s. 293; Steven Koblik: The stones cry 
out. Sweden’s response to the persecution of 
the Jews 1933–1945. New York 1988, s. 46; 
Paul Levine, From Indifference to Activism. 
Swedish Diplomacy and the Holocaust, 1938-
1944, Uppsala 1998, s. 282; Sverker Oreds
son: Svensk rädsla. Offentlig fruktan i Sverige 
under 1900-talets första hälft. Lund 2001, 
s. 357; Lars M. Andersson & Mattias Tydén 
(red.): Sverige och Nazityskland. Skuldfrågor 
och moraldebatt. Stockholm 2007.

5  Karin Kvist Geverts: Ett främmande element i 
nationen. Svensk flyktingpolitik och de judiska 
flyktingarna 1938-1944. Uppsala 2008. Om 
inget särskilt anges i noten finns resultaten 
och slutsatserna i min avhandling.

6  Lindberg 1973, s. 4 och omslag; Ola Larsmo 
Djävulssonaten. Ur det svenska hatets historia. 
Stockholm 2007, s. 64–85. Svanberg & Tydén 
2005, s. 183. Sverker Oredsson, Lunds universi-
tet under andra världskriget. Motsättningar, de-
batter och hjälpinsatser. Lund 1996, s. 63–64.

7  Svanberg & Tydén 2005, s. 171.

8  Karin Kock: ”Folkras? Race? Rasse? Race?”, 
Socialdemokraten, 9.10.1943. Klippet åter
finns även i RA, UD, 1920 års dossiersystem, 
P:1331. Punkt nummer 9 efterfrågade ”folk
ras”.

9  Sofie [Lene] Bak: ”Historiografien om anti
semitismen i Danmark i 1930erne og under 
besættelsen”, i: Michael Mogensen (red): 
Antisemitisme i Danmark? København 2002, 
s. 88. Se även densamme: Studier i dansk 
antisemitisme 1930–1945. Brydninger i den 
nationale selvforståelse. København 2003, 
s. 217. Jämför även Sofie Lene Bak: Dansk 
antisemitisme 1930–1945. København 
2004, s. 386390, 481484; Louise London: 
Whitehall and the Jews, 1933–1948. British 
Immigration Policy, Jewish Refugees and the 
Holocaust. Cambridge 2001, s. 276. Jfr Ber
nard Wasserstein som talar om en moderat 
antisemitism, se Bernard Wasserstein: Britain 
and the Jews of Europe 1939–1945. Oxford & 
New York 1988, s. 352.

Antisemitiskt bakgrundsbrus. Svenska 
myndigheter bidrog till J-stämpeln.
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Jag har ett minne av mormor Dunja (som föddes i Ukraina 
i slutet av 1800-talet) där hon står vid fönsterkarmen un-
der de evigt regniga västkustsomrarna i Göteborg och 
låter fingrarna trumma mot fönsterblecket med blicken 
långt, långt borta. Vad tänkte hon på? Vad såg hon? Mel-

lan oss låg världar; shtetln, pogromerna, nazismen. Hennes liv var 
kantat av uppbrott. Och 1943 var det dags igen! Denna gång från 
Köpenhamn över sundet till Sverige i fiskebåtar.

Hennes då 21-åriga dotter, min mamma Beth, förde dagbok 
under dagarna före flykten, överfarten till Sverige samt första 
tiden i Sverige. Som ca 7000 av de danska judarna lyckades 
familjen komma undan i fiskebåtar. Beskrivningen av hur de 
ligger som packade sillar under presenningarna med skräck 
för att bli upptäckta av tyskarna, som cirkulerar i flygplan rakt 
ovanför, är talande och dramatiska, men 
ändå väljer jag att i den här krönikan 
uppehålla mig kring det psykologiska.
Jag har alltid fäst mig vid de rader som 
beskrivit känslorna och tankarna före 
flykten. Raderna andas chock, rädsla och 
övergivenhet:

De skulle gradvis internera alla 
danska judar. Det hade hänt, det 
som vi länge hade väntat på, det 
vi hade talat om och fruktat, men 
ändå inte velat tro; vi som alltd 
bott i Danmark och kände oss som 
danskar, vi var inte längre danskar, 
vi var judar.

Och någon dag senare:
Far kom hem efter en tur på stan. Han hade fått veta att 
inte mindre än 600 judar hade gripts av tyskarna på fre-
dagsnatten, däribland  många av våra bekanta. I Söborg 
hade de också varit men tack vare vår nya adress hade 
vi undkommit dem i den här första omgången. Nu lönade 
det  sig inte längre att tala om det och sen avfärda det, nu 
visste vi att det var ett faktum.

Kanske, ja säkerligen skulle dessa tankar och rader kunnat 
gälla för judarna i fler länder, Tyskland inte minst. Man ville 
inte veta, man förmådde inte se. Men faktum var ju att Dan-
mark i flera år fungerat som Tysklands mönsterprotektorat och 
de danska judarna hade invaggats i trygghet. 

Årtionden senare intervjuas jag själv i ett radioprogram 
om min judiskhet och säger då att min mor var flykting från 
Danmark. Hon är vid det tillfället död sedan länge men hennes 

syster, min moster, ringer upp mig efter programmet och är 
upprörd. ”Vi var inga riktiga flyktingar, vi var ju från Danmark 
där vi alltid hade det så bra! ”

”Ni var visst flyktingar”, försvarar jag mig, men efter 
samtalet kletar sig ändå den där lite kluvna känslan fast som 
fanns med mig under hela uppväxten. Den gick ut på att 
visserligen hade mamma och hennes familj lidit men deras 
lidande och de danska judarnas lidande var ändå en bagatell 
jämfört med det STORA lidandet! Dödsmarscherna, våldet, 
svälten, gaskamrarna.

Vad som alltid påpekades var att i ”mönsterprotektoratet” 
behandlades judarna väl av tyskarna trots allt. Och i Danmark 
var folk inte antisemiter, tvärtom så hade de många vänner 
som hjälpt dom med flykten.

Men det jag alltid fäst mig vid är 
känslan av övergivenhet som mamma 
gav uttryck för i levande livet och i 
dagboken. Att uppleva något stort eller 
fansansfullt mitt i normaliteten. Som 
inte syns, inte får synas.

Var det därför jag alltid under hela 
min uppväxt var så medveten om ETT 
UTANFÖR? Till exempel när vi hela 
familjen gick finklädda till synagogan 
på Göteborgs huvudgata Avenyn en 
helt vanlig vardag, med en och annan 
skolkamrat som råkade passera förbi, 
men som för oss var den heligaste 
dagen på året; Jom Kippur.

Att  vilja vara som ”alla andra” är helt normalt, ja ett barns 
rättighet. Men kom ändå en del av sårbarheten från mammas 
upplevelse när hon går omkring i Köpenhamn någon dag 
innan flykten:

Jag vet inte vad jag hade väntat mig att se, men det gjorde 
mig besviken att se att allt verkade så normalt trots att 
hela vår tillvaro plötsligt raserats. Vi gick runt i affärerna 
och köpte en del nödvändiga småsaker, allt var som 
vanligt, det var bara det att vi inte såg en endaste jude på 
gatan, och när vi försökte få tag på någon hemma hos sig 
var ingen där. De har farit, sade vi oss, de har alla givit 
sig av; bara de fattiga och svaga stannar kvar.

Min mamma, ingen riktig flykting, bara från Danmark…

Marianne Goldman
Dramatiker och psykosyntesterapeut

Ingen riktig flykting
Gästkrönika av Marianne Goldman

»Raderna andas 
chock, rädsla och 
övergivenhet.«

GÄSTKRÖNIKA
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I FÖREDRAG PÅ Café Pan Afrika i Stockholm, arrangerade av or-
ganisationen Afrosvenskarna i Stockholm i samverkan med stu-
dieförbundet Ibn Rushd, sprids antisemitiska budskap. Den 11/9 

2013 talade Raheem Gillman om  terrordåden i USA 
den 11 september 2001 och dess följder. Attacken 
genomfördes enligt Gillman inte av al-Qaida utan 
var en ”false flag”-operation som skapade förutsätt-
ningar för de bakomliggande krafterna att ”ta land 
efter land som inte har Rothschild-kontrollerade 
banker”. Samma globala konspiration påstås också 
kunna förklara störtandet av Khadaffi  i Libyen: 
”Libyen var ett av de då fem länder som inte hade 
en centralbank som ägdes av familjen Rothschild. 
Familjen Rothschild är de som kontrollerar Federal 
Reserve i USA”. Slutmålet sägs vara en ”ny världs-
ordning” ledd av ”Israel”.

VÄRLDSKONSPIRATION
Raheem Gillman förde fram ett snarlikt budskap un-
der ett föredrag om den ”arabiska våren” på Cafe Pan 
Afrika hösten 2012 (med samma arrangörer). Då påstod 
han bland annat att ”USA kontrolleras helt och hållet av 
Israel” och antydde att genomförda eller avslöjade pla-
ner på terrorattacker mot judar eller israeler iscensatts 
av Israel för att legitimera expansion och dominans.

Antisemitisk propaganda där bankirfamiljen Rothschild får sym-
bolisera judisk omnipotens och den föregivna judiska världskonspi-
rationen som eftersträvar ett globalt herravälde har cirkulerat sedan 
1800-talet (se bild). Gillmans världsbild tycks till stor del vara hämtad 
från det ryska antisemitiska falsariet Sions vises protokoll, och de ”för-
klaringar” till 11/9-attentaten, finanskrisen, Libyenkriget med mera 
som han sprider är närmast identiska med det som sägs på rader av 
högerextrema och andra antisemitiska sajter på nätet.

INTE FÖRSTA GÅNGEN
Det är synnerligen allvarligt att organisationerna Afrosvenskarna i 
Stockholm och Ibn Rushd ger en plattform till antijudisk propaganda. 
Gillmans anföranden har även filmats och sprids nu på internet. Oro-
väckande är också att såväl Afrosvenskarnas Riksförbund som Ibn 
Rushd även tidigare bjudit in talare kända för antisemitiska budskap. 
Bägge organisationerna stod som medarrangörer av ett seminarium 
dit den brittiske journalisten Yvonne Ridley inbjudits som föreläsare, 
och Ibn Rushd har även vid andra tillfällen varit medarrangör för 
seminarier dit såväl Ridley som andra antisemitiska talare bjudits in. 
Båda organisationerna har även  bjudit in den amerikanska politikern 
Cynthia McKinney, som återkommande uttryckt sig i konspiratoriska 
termer om judar och givit eko åt propagandan om  ”Rothschilds” in-
blandning i kriget i Libyen.

Att Afrosvenskarna i Stockholm och Ibn Rushd enligt en artikel av 
Johan Lundberg i Expressen den 12/9 använder statliga bidrag för att 
befrämja judehat gör inte saken mindre allvarlig.

SKMA
Artikeln publicerades ursprungligen på SKMA:s blogg 13/9 2013.

                 I föredrag på Café Pan Afrika i Stockholms sprids myten om en judisk världskonspiration.

Organisationer med statliga bidrag  
   befrämjar antisemitism 

Fransk antisemitisk bild som ska visa hur judarna, symboliserade av 
bankirfamiljen Rothschild, tar över världen.

Raheem Gillmans föreläsningar på Café Pan Afrika har kunnat ses på Youtube (skärmbild).
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SKMA utbildar 

Stanna, stanna! ropar Livia när bussen passerar ett stort lågt 
gult hus. Här är det! Alina Marincean, vår guide från Elie 
Wiesel-museet i Sighet, tror dock att Livia Fränkels för-
äldrahem är rivet och att det dessutom 
låg på andra sidan sjukhuset. Men Livia 

är helt säker på att detta är huset där hon växte upp 
och efter en kort diskussion stiger vi alla ur bussen. 
Vi spanar in över staketet, tar foton av Livia framför 
huset och lyssnar till minnena som väcks till liv. 
Huset är tomt, och en stor skylt meddelar att det är 
till salu. En äldre dam dyker upp ur grannhuset och 
låter oss alla gå in på gården så att vi kan se den 
stora trädgården på baksidan av det gula huset och 
Livia berättar om de underbara plommonen.

Vi  – är en grupp vuxna och ungdomar, engage-
rade i olika projekt inom SKMA. Vårt syfte med 
besöket i norra Transsylvanien är att tillsammans 
med vår rumänska samarbetspartner Northern Tran-
sylvania Holocaust Memorial Museum, NTHMM, 

i Simleu Silvaniei, och dess chef Daniel 
Stejeran, presentera utbildningsmate-
rialet Vad är en människa? för rumänska 
lärare. Projektet som tidigare presenterats 
i nyhetsbrevet utgår från en intervju med 
en överlevande. I fokus står Livias berät-
telse, men materialet ger också en bild 
av det judiska livet i norra Transsylva-
nien före Förintelsen och av vad som 
skedde under andra världskriget. 

Vår första presentation sker på Elie 
Wiesel-muséet. Ett tjugotal lärare från 
Sighet möter upp och följer intresserat pre-
sentationen. Därefter testar de; följer Livias berättelse, kommenterar 
bilderna och prövar några övningar ur det interaktiva materialet. Från 

Sighet reser vi vidare till Simleu Silvaniei där vi träffar en ny grupp 
lärare, som med liv och lust klickar runt på sidan och uttrycker ett 
mycket stort intresse för att börja använda utbildningsmaterialet. 

Vår sista anhalt är Cluj där vi deltar i en konferens anordnad av 
den nybildade organisationen Judaica Foundation som startats av 
Ioana Cosman och Daniel Stejeran, båda utbildade i judiska studier 
på universitetet i Cluj. Under det intressanta och mycket varierade 
konferensprogrammet är en av de starkaste punkterna en intervju med 

Livia Fränkel som inför en fullsatt biografsalong berättar 
om hur hon och hennes syster Hédi, 
tillsammans med sina föräldrar Frida 
och Ignaz, deporteras från Sighet till 
Auschwitz-Birkenau. Hédi och Livia 
skickas vidare till arbetsläger i Tysk-
land innan de så småningom kommer 
till Sverige från Bergen-Belsen i juli 
1945. Föräldrarna mördas i Auschwitz-
Birkenau.

Vi som hade förmånen att få dela 
glädjen och sorgen då Livia mindes 
sin barndom i Sighet kommer aldrig att 
glömma det gula huset på Sjukhusgatan! 
Vi kommer att berätta vidare igen och 
igen om familjen Szmuk, om Frida och 
Ignatz och deras döttrar Livia och Hédi.

Lena Jersenius

Det gula huset på Sjukhusgatan
Lena Jersenius om en omtumlande utbildningsresa till Transsylvanien.
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Livia Fränkel framför sitt barndomshem i Sighet.
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Frida och Ignatz Szmuk med sina döttrar Livia och Hédi. 
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Det gula huset på Sjukhusgatan

För att fördjupa kunskaperna om Förin-
telsen, nazism, antisemitism och rasism 
hos lärare och elever har SKMA sedan 

mitten av 1990-talet arrangerat utbildningar 
med studieresor till historiska platser i andra 
världskrigets spår. Fram till i dag har sam-

manlagt över 1 000 lärare och drygt 1 300 
elever från hela Sverige deltagit i någon av 
våra studieresor. 

7–15 september var det dags för ännu ett 
tjugotal personer att i SKMA:s regi genom-
föra en sådan utbildningsresa. Bland delta-
garna fanns lärare, intresserade vuxna och 
elever från Finspång. Med på resan var även 
sex medlemmar i SKMA:s ungdomsnätverk, 
som alla deltagit i vår ungdomsutbildning 
om fördomar och rasism (se nyhetsbrevet 
juni 2013).

Programmet inleddes med tre dagar i västra 
Ukraina. Med staden Lviv som bas utforskade 
vi det en gång så omfattande och på många 
sätt blomstrande judiska livet i området, 
varav endast spillror är synliga i dag. Vid 
krigsutbrottet 1939 – då staden låg i Polen 
och hette Lwow – bodde över 100 000 judar 
här, ungefär en tredjedel av stadens befolk-

ning. I dag finns knappt några judar kvar. 
Det före detta getto-området och platsen för 
koncentrationslägret Janowska var självklara 
besöksplatser. Men vi guidades även runt i 
det historiska judiska kvarteret, och besökte 
bland annat Ukrainas äldsta synagoga, den 

en gång så vackra Nachmano-
wicz-synagogan (även kallad 
”Den gyllene rosen”). I dag 
ligger den i ruiner, och den lilla 
judiska församling som finns 
kvar kämpar febrilt för att freda 
området från nedskräpning och 
klotter. Just klotter fanns det 
gott om. De otaliga hakkors, 
antisemitiska slag ord och nidbilder av judar 
som prydde husväggar i staden blev en 
obehaglig påminnelse om kopplingar mellan 
dåtid och nutid.

Den andra halvan av resan spenderade vi 
i Polen. Vi besökte bland annat platser som 
förintelselägren Belzec och Sobibor, det kom-
binerade koncentrations- och förintelselägret 
Majdanek, samt samhället Sochy. Det sist-
nämnda är en av de polska byar med icke-
judisk befolkning som under den nazistiska 

ockupationen utsattes för så kallade ”paci-
ficeringskampanjer” – invånare fängslades 
och mördades, byar brändes ner; allt för att 
skrämma befolkningen och kväva tänkbart 
motstånd.

Ett av syftena med SKMA:s utbildnings-
resor är ge möjlighet till reflektion 
kring de dilemman människor kunde 
ställas inför under Förintelsen, samt 
väcka frågor kring hur man själv 
agerar i olika situationer. En av dem 
som uppskattade de många samtalen 
var gymnasieeleven Lydia Rydin 
från Bergska skolan i Finspång: 

”Diskussionerna vi hade kommer 
jag alltid bära med mig. Mycket på 
resan var starkt och hemskt, men 
det gav samtidigt otroligt mycket. 
En sådan här upplevelse sätter käns-
lomässiga spår, men jag tror det är 
på ett positivt sätt. Jag tror det är 
viktigt att göra sådant här när man 
ännu är ung. Det skapar ett intresse 
och en glöd, som kan leda till något 
större och mer långvarigt. Kort och 
gott: denna resa överträffade mina 
förväntningar, jag kunde inte vara 
mer nöjd!”

Med på resan var även Jonny Dreij, 
gymnasielärare i historia, religion och 

samhälls-
kunskap : 
”Att som 
lärare en-
dast rabbla 
siffror och 
statistik tror 
jag inte på. 
Min största 
vinst från 
resan är att 
jag nu kan 
prata om de 
händelser 

som skedde i både det dolda och det öppna 
under andra världskriget med känsla och erfa-
renheter. Jag växer som lärare när jag kan säga 
att jag sett spåren av ondskan och kan visa att 
jag är människa – med känslor och erfarenhe-
ter, inte bara kunskap.”

SKMA:s nästa studieresa för lärare från 
olika skolor går till Polen vid månadsskiftet 
oktober-november.

Mathan Ravid

Kunskaper, känsla och erfarenheter
Mathan Ravid om en studieresa till Förintelsens platser i Ukraina och Polen.

Utanför Sochy. ”Diskussionerna kommer jag alltid bära med mig”. 

Rest av gravsten. Judiska begravningsplatsen i Lviv.
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ELEV- OCH STUDIERESOR
4-8 OCH 11-15 OKTOBER
Den femte och sjätte studieresan för 
26 personer från Judiska hemmets 
personal arrangerades av SKMA. 
På resorna besöktes Krakow, Ausch-
witz-Birkenau, Novy Sacz och Rab-
ka. Resorna leddes av Lena Jersenius 
och Sarah Forssell.

23 OKTOBER-2 NOVEMBER
Fortbildning om Förintelsen för lärare 
och andra yrkesgrupper. 16 personer 
åker på en 10 dagar lång resa i Polen. 
Studieresan inkluderar bland annat 
besök i Warszawa, Tykocin, Lublin, 
Tarnow, Rabka, Auschwitz-Birkenau 
och Krakow. Resan är del av den fort-
bildningskurs som startade med ett 
förseminarium 27-28 september och 
kommer att följas upp med ytterligare 
ett seminarium i början av 2014.
  
22-28 NOVEMBER
Förberedelseseminarium och ut-
bildningsresa till Polen för högsta-
dieelever från Malmö. Utbildningen 
genomförs i samverkan med Malmö 

stad och med stöd av arbetsmark-
nadsdepartementet.

24-28 NOVEMBER
Ronny Juhlin leder en resa med 17 
lärare och elever från Hagagym-
nasiet i Borlänge. Resan går till 
Auschwitz-Birkenau och Krakow.

6-12 DECEMBER
Förberedelseseminarium och ut-
bildningsresa till Polen för högsta-
dieelever från Malmö. Utbildningen 
genomförs i samverkan med Malmö 
stad och med stöd av arbetsmark-
nadsdepartementet.

8-12 DECEMBER
Ronny Juhlin leder en resa med 30 
lärare och högstadieelever från Alf-
taskolan. Resan går till Auschwitz-
Birkenau och Krakow.

UTBILDNINGAR OCH SEMINARIER 
19 SEPTEMBER
SKMA anordnade ett kvällssemina-
rium där Ewa Wymark samtalade 
med Julian Better, överlevande från 

Gulag. Ca 30 medlemmar deltog. 

24 SEPTEMBER
Lena Jersenius deltog i en konferens 
i Warszawa arrangerad av OSCE/
ODIHR. Hon presenterade SKMA:s 
arbete och framför allt satsningarna 
i Malmö, både den i våras och den 
som kommer under hösten.

19 OKTOBER
Mathan Ravid föreläste om anti-
semitism för ”Ung Minoritet”, en 
plattform för samarbete mellan 
Sveriges fem nationella minorite-
ters ungdomsförbund. 

18-19 NOVEMBER
SKMA anordnar ett tvådagars för-
djupningsseminarium om antisemi-
tism och islamofobi i Malmö för de 
lärare som tidigare deltagit i våra 
utbildningar. Föreläsningar varvas 
med gruppdiskussioner och prak-
tiska pedagogiska övningar. Utbild-
ningen genomförs i samverkan med 
Malmö stad och med stöd av arbets-
marknadsdepartementet.

5-6 DECEMBER
SKMA anordnar ytterligare ett 
tvådagars fördjupningsseminarium 
om antisemitism och islamofobi 
för lärare i Malmö, liknande det 
18-19 november. Utbildningen ge-
nomförs i samverkan med Malmö 
stad och med stöd av arbetsmark-
nadsdepartementet.

MÖTEN OCH ARRANGEMANG
22 SEPTEMBER
SKMA fyllde 30 år och bjöd in 
medlemmar och intresserade till ett 
informationsmöte i sessionssalen på 
Judiska Församlingen. Ca 80 gäster 
närvarade.

10 OKTOBER
Mathan Ravid mötte oppositions-
landstingsrådet Erika Ullberg (S).

10 NOVEMBER
Minnet av Novemberpogromen 
1938 högtidlighålls i Stora synago-
gan i Stockholm. Elsa-priset 2013 
delas ut.

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
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De judiska församlingarna är förenade i Judiska Centralrådet i Sverige

www.judiskacentralradet.se
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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

b
e

t
a

l
d

 
a

n
n

o
n

s
p

l
a

t
s



svenska
kommittén

mot
antisemitism 19

IPU Profilhjul
 – en pedagogisk kommunikationsmodell

För individer, grupper och organisationer.

Beteende, drivkrafter & personliga färdigheter

40
år

Etabl. 1973

Ny webbplats:www.ipu-profilanalys.com

Kom ihåg!

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



 

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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SKMA  |  SvenSKA KoMMittén Mot AntiSeMitiSM

AnSvArig utgivAre: Willy SilberStein

redAKtör: HenriK bAcHner

lAyout: KArl gAbor

box 22330, 104 22 StocKHolM, SWeden  |  tel +46(0)8 667 60 90  |  FAx +46(0)8 652 60 90
e-poSt inFo@SKMA.Se  |  WWW.SKMA.Se  |  pluSgiro 30 1 29-1  |  bAnKgiro: 861-6112

Artiklar i Nyhetsbrevet som ej författats av SKMA:s ordförande eller SKMA representerar inte nödvändigtvis SKMA:s åsikter.
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