
Manifestationen arrangerades av Sofia Nerbrand, 
ordförande i Bertil Ohlin Institutet, Barbro Posner 
och Jehoshua Kaufman från Judiska församlingen 

i Malmö, och Willy Silberstein, ordförande i SKMA. 
I Sydsvenskan (18/5) tydliggjorde Nerbrand och Silber-

stein vandringens syfte: ”När stora delar av Europas kul-
turliv och media är på plats för att följa finalen i Eurovision 
Song Contest vill vi manifestera alla människors lika värde. 
Än en gång vill vi demonstrera för att judar i Malmö ska 

kunna visa att de är judar utan att riskera trakasserier. På 
samma gång är det en manifestation också mot islamofobi 
och andra former av främlingsfientlighet. Var och en måste 
kunna få välja och visa sin tro och tillhörighet utan att känna 
rädsla.”

Enligt Sydsvenskan deltog cirka 300 personer, däribland 
präster, imamer och rabbiner. Vid sidan av Sofia Nerbrand 
och Willy Silberstein talade Barbro Posner och EU-parla-
mentarikern Olle Schmidt (FP).
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Löfvens 
nästa 
uppgift

”Det hade varit nyt
tigt om Löfven hade 
klargjort vad som 
mer allmänt gäller 
inom partiet, bort
om Omar Mustafa. 
Broderskapsrörelsen, 
numera kallad Tro 
och solidaritet, har 
haft smak för sam
ma slags gäster som 
Islamiska förbundet 
bjudit in. Utan att be 
om ursäkt.

Besöket från den 
internationellt ökän
de judehataren Gilad 
Atzmon försvarade 
de kristna socialde
mokraterna med på
ståendet att en jude 
inte kan vara antise
mit. Kritiken mot in
bjudan av Azzam Ta
mimi, som även varit 
Mustafas gäst, avfär
dade broderskaparna 
som islamofobi. Det 
handlade alltså om en 
man som hyllat själv
mordsbombare och 
beskrivit Israel som 
en cancer som måste 
utrotas.

Nu när Omar Mus
tafa fått gå vore det 
klargörande att veta 
vilka regler som 
gäller exempelvis 
de kristna socialde
mokraterna i Tro och 
solidaritet.”

Johannes Forssberg
Fokus 29/4 2013

8/12 201

Vandring mot antisemitism 

Kippavandringen avslutades med tal på Stortorget.
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Den 27/2 2013 deltog SKMA:s ord
förande Willy Silberstein i en hearing 
om antisemitism i det amerikanska 
representanthusets human rights 
subcommittee. Kongressledamoten 
Chris Smith, som kallat till utfråg
ningen, motiverade hearingen med 
att antisemitismen utgör ett allvar
ligt problem globalt och särskilt i 
Europa och Mellanöstern. 

Willy Silberstein beskrev i sitt in
lägg bland annat hur judar i Malmö 

utsatts för hat och trakasserier, men 
pekade också på motreaktioner som 
kippavandringar och förebyggande 
projekt som SKMA:s utbildningssats
ningar. Han betonade att kampen 
mot antisemitism måste vila på en 
principiell antirasism och efterlyste ett 
starkare engagemang mot judehat på 
hög politisk nivå i Europa. Silbersteins 
framträdande i USA:s kongress upp
märksammandes i bland annat DN 
och Svenska Dagbladet.

i Malmö genomfördes ytterligare en kippavandring den 18 maj, samma dag som finalen 
i Eurovison Song Contest ägde rum i staden. 

Willy Silberstein i uSA:s kongress

Willy Silberstein i USA:s kongress (skärmbild).
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SvenSka kommittén mot antisemitism gör 
ofta avtryck, informerar och påverkar.

Men denna vår har vi betytt mer än på 
länge.

På tåget till Göteborg fick jag veta att 
Omar Mustafa valts in som suppleant i 
den socialdemokratiska partistyrelsen. Jag 
tyckte detta lät mycket märkligt, men lite 
kollar bekräftade. Samma kväll skrev jag en 
debattartikel till Aftonbladet där jag frågade 
hur S-ledningen såg på Mustafas proble-
matiska hållning till antisemitismen. Den 
artikeln fick betydelse för det som därefter 
hände.

Jag träffade Omar Mustafa ett par år ti-
digare. Jag blev ombedd av programmet 
Människor och tro på Sveriges Radio att 
vara med i en diskussion med Omar. Bak-
grunden var att Islamiska förbundet, som 
Mustafa då var nytillträdd ordförande för, 
varit med och bjudit in talare som var hätskt 
antisemitiska. En av dem, Salah Sultan, 
hade exempelvis sagt att judar dödar kristna 
barn och använder deras blod när de bakar 
det osyrade brödet, matzah.

När jag gick till Sveriges Radios studio 
tänkte jag att inbjudan var lite märklig. 
Omar skulle göra det självklara, be om ur-
säkt, säga att det var ett misstag som inte 
skulle upprepas. Vad tusan skulle vi egent-
ligen diskutera? Det blev inte alls så. Omar 
Mustafa stod på sig. Det var inget problem 
att bjuda in talare som hatar judar och spri-
der hat mot judar, så länge de inte gör det 
i Sverige.

Jag invände – för döva öron – genom att 
säga att om en stor muslimsk organisation 
i Sverige bjuder in någon så får också han 
eller hon en plattform och en legitimitet. 
Så där höll vi på. Jag minns att jag blev 
väldigt upprörd. Jag var inte mentalt redo 
att i Sverige år 2011 möta en person som 
vill ha samröre med människor som sprider 
de mest hatiska myter om en grupp männ-
iskor, myter som ofta genom historien har 
föregått pogromer och död.

När Omar Mustafa pressades i samband 
med invalet till den socialdemokratiska par-
tistyrelsen våren 2013, ändrade han delvis 
sitt budskap. Nu påstod han att syftet med 

inbjudningarna var att ifrågasätta och be-
möta talarnas judehat. Att så skulle ha varit 
fallet ter sig inte sannolikt.

Och oklarheten i förhållningssättet till 
antisemitism fanns kvar. Det blev också 
tydligt när det avslöjades att Islamiska för-
bundet tillsammans med två andra organi-
sationer så sent som i mars 2013 på nytt 
bjudit in talare som sprider hat mot judar. 
(Läs SKMA:s sammanfattning av Mustafa-
debatten på s. 4).

kanSke var Det detta som blev drop-
pen för den socialdemokratiska partiled-
ningen? I motiveringen till varför Omar 
Mustafa till slut ombads lämna sin plats i 
partistyrelsen sade Veronica Palm att han, 
trots löften om motsatsen, återigen hade 
valt ”att inbjuda medverkande med för-
kastliga åsikter” och ”avvisade...kraven på 
att tillräckligt tydligt ta avstånd från den 
policy kring inbjudningar som hade gett 
upphov till anklagelser om antisemitism 
och homofobi” (AB 17/4). 

Debatten om Omar Mustafa kom även att 
innehålla obehagliga stråk. Å ena sidan ur-
säkter för och bagatellisering av antisemi-
tism, å andra sidan antimuslimska yttringar, 
framför allt i sociala medier. Men att den 

socialdemokratiska partledningen till slut 
markerade mot Mustafa var viktigt. Det 
blev en signal om att det demokratiska sam-
hället inte tolererar samröre med judehatare 

och legitimering av antisemitism. Låt oss 
hoppas att detta finns kvar i medvetandet 
för lång tid.

Mustafadebatten utgör ett tydligt ex-
empel på varför Svenska kommittén mot 
antisemitism behövs. Den kritiska gransk-
ning av Islamiska förbundets inställning till 
antisemitism som SKMA gjorde 2011 spe-
lade en avgörande roll för den kritik som i 
våras riktades mot Mustafas hållning i frå-
gan. Och min debattartikel i Aftonbladet i 
april fick ett stort genomslag och utgjorde, 
tillsammans med Expos artikel i ämnet, 
startskottet för den debatt som sedan följde. 
Själv deltog jag bland annat i en diskussion 
i SVT. 

Skma har gjort en hel del annat också 
under våren. Vi har bland annat genomfört 
tre utbildningsdagar om antisemitism och 
islamofobi för lärare i Malmö. Totalt deltog 
cirka 500 högstadielärare i utbildningen, som 
genomförts med ekonomiskt stöd från arbets-
marknadsdepartementet.

Vi har genomfört ytterligare en utbild-
ning med fantastiska ungdomar som vill 
lära sig mer om antisemitism och rasism, 
och som aktivt vill engagera sig i arbetet 
mot intolerans.

Vi har också varit med på ett viktigt möte 
i Warszawa, där organisationer och myn-
digheter från en rad olika länder träffades 
för att diskutera och utbyta erfarenheter 
från klassrumsarbete mot antisemitism och 
rasism. I fokus stod det studiematerial om 
antisemitism, fördomar och diskriminering 
som SKMA och Forum för levande historia 
i samverkan med OSCE/ODIHR och Anne 
Frank House gav ut en svensk version av 
2011, och som nu – i olika versioner – ut-
kommit i ett 15 europeiska länder.

Kort sagt: Svenska kommittén mot anti-
semitism gör allt vi kan för att bekämpa 
judehatet. För att vi ska lyckas behöver vi 
ditt stöd! 

Willy Silberstein
Ordförande för Svenska kommittén  

mot antisemitism

SKMA och Mustafadebatten

”Denna vår  
har SKMA 

betytt mer än 
på länge.”

Willy Silberstein
Ordförande för Svenska kommittén mot antisemitism
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Å klagarmyndigheten i Malmö meddelade den 6/3 att förunder-
sökningen om attentatet mot judiska församlingen i september 
förra året läggs ned. Kammaråklagare Hans Hardings hantering 

av ärendet är dock oroande.
Med sitt agerande har han bidragit till att bagatellisera problemet 

med judehat.
Den första märklighe-

ten är att Hans Harding ta-
lar med kluven tunga. I ett 
pressmeddelande från den 6 
mars gissar han att ”det hela 
kanske i stället är ett urspårat 
pojkstreck”.

När Svenska kommittén 
mot antisemitism ber Har-
ding klargöra saken menar 
han att det skulle kunna röra 
sig om ett pojkstreck, men 
understryker att detta är spe-
kulation. Gärningsmännen 
har inte kunnat identifieras 
och alltså känner man inte 
till motivet till dådet.

Men när samme Har-
ding, sannolikt inom lop-
pet av några timmar, talar 
med Sydsvenskans reporter, 
slår han fast att det är ett 
pojkstreck. Uttalandet till 
Sydsvenskan finns, enligt 
uppgift, på band. En kam-
maråklagare måste vara mer 
varsam med orden.

Men än märkligare är 
inställningen till allvaret i 
händelsen. Att över huvud 
taget tala om ett pojkstreck 
är ansvarslöst. Det för tankarna till harmlöst bus och anknyter till en 
olustig tradition i svensk debatt där rasistiska och antisemitiska dåd 
alltför ofta avfärdats som just oförargliga dumheter.

Även om gärningsmän och motiv är okända, och även om – vil-
ket Harding tror – det skulle finnas ett samband mellan attacken mot 
judiska församlingen och ett annat fall av skadegörelse i Malmö, så 
ter det sig ytterst osannolikt att valet av judiska församlingen som 

måltavla för angreppet skulle vara rent slumpmässigt eller att dådet 
skulle sakna antijudiska inslag.

Det har alltså med stor sannolikhet valts just för att det är judiskt.
Vilken signal skickar det till personer, som hatar judar i Malmö, 

när en viktig företrädare för rättsväsendet ser så lättvindigt på det som 
hänt? Och tro mig, i Malmö finns alltför många som hatar judar för 

att de är judar, det har vi sett 
många exempel på. Fråga 
exempelvis Malmös rabbin 
Shneur Kesselman, som ut-
satts för så mycket våld och 
förnedring.

Hardings oklara och spe-
kulativa uttalanden har av 
vissa medier tolkats som att 
det skulle stå klart att dådet 
mot judiska församlingen 
inte utgjorde ett hatbrott. 
Även denna grundlösa slut-
sats – gärningsmän och mo-
tiv är ju okända – bidrar till 
att förminska allvaret i det 
som skett.

Malmö har stora problem 
med hat mot judar, liksom 
mot andra grupper. Ansva-
riga i regionen spelar en vik-
tig roll. Hans Harding är en 
av dem. Så här långt tycker 
jag inte att han har tagit sitt 
ansvar.

Jag efterlyser ett klargö-
rande från Hans Harding. 
Jag hoppas att han denna 
gång inte talar med kluven 
tunga, undviker trivialise-
rande ordval och visar att 

han verkligen förstår att antisemitismen i Malmö utgör ett allvarligt 
problem.

Willy Silberstein
Ordförande för Svenska kommittén mot antisemitism

Se även SKMA:s pressmeddelande ”Missledande om attack mot judiska 
församlingen” 7/3 2013; kan läsas på SKMA:s blogg.

Åklagaren lade under våren ner förundersökningen om 
angreppet på judiska församlingen i Malmö hösten 2012. 
Han hade inte kunnat identifiera några gärningsmän, men 

spekulerade ändå om ”pojkstreck”. På detta reagerade 
SKMA:s ordförande Willy Silberstein. Här återges hans inlägg 
i Sydsvenskan den 15/3 2013.  

Talet om pojkstreck 
är ansvarslöst

 Entrén till Judiska församlingen i Malmö efter angreppet i september 2012
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MEJLA DIN E-POSTADRESS TILL SKMA!
SKMA vill gärna kunna nå dig med information även via mejl.  

Därför blir vi glada om du vill mejla din e-postadress till info@skma.se 
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Mustafa-affären – eller hur 
legitimering av judehat blev 
”kamp mot antisemitism”

SKMA summerar och kommenterar debatten om Omar Mustafa, islamiska förbundet och antisemitismen.

2011 riktaDe Skma kritik mot 
Islamiska förbundet i Sverige 
(IFIS) och dess då nytillträdde 
ordförande Omar Mustafa för att 
organisationen till en konferens 
i Stockholm bjudit in föreläsare 
kända för att sprida antisemitisk 
propaganda. Kritiken tog även 
fasta på att Mustafa såsom ord-
förande framhållit en antijudisk 
ideolog som förebild och inspi-
rationskälla för muslimer liksom 
att han, när han konfronterades 
med SKMA:s kritik, ifrågasatte 
huruvida de inbjudna föreläsarna 
hyste antisemitiska uppfattningar 
och höll öppet för att bjuda in 
dem på nytt.

I samband med att socialde-
mokraterna i början av april i år 
valde in Omar Mustafa i parti-
styrelsen upprepade SKMA:s 
ordförande Willy Silberstein 
denna kritik och reste frågan hur 
S-ledningen såg på Mustafas och 
IFIS hållning till judehat (Afton-
bladet 9/4 2013). En liknande 
kritik uttrycktes av Expo (9/4 
2013). Detta blev startskottet för 
en debatt som snabbt växte och 
även kom att rymma frågor om 
Mustafas och IFIS inställning till 
homosexualitet och jämställdhet, 
om socialdemokratisk partikultur, 
”mediadrev” och antimuslimska 
fördomar. 

Den 14 april avgick Omar 
Mustafa ur partistyrelsen. Veroni-
ca Palm, ordförande i Stockholms 
arbetarekommun, förklarade att 
Mustafa ombetts lämna sin plats 
därför att han, trots löften om 
motsatsen, på nytt hade valt ”att 
inbjuda medverkande med för-
kastliga åsikter” och ”avvisade...
kraven på att tillräckligt tydligt ta 
avstånd från den policy kring in-

bjudningar som hade gett upphov 
till anklagelser om antisemitism 
och homofobi” (AB 17/4 2013). 

I debatten har en rad röster 
hävdat att kritiken mot Mustafa 
varit helt missriktad, att han och 
Islamiska förbundet står för en 
konsekvent antirasism, att de 
antisemitiska talarna alls inte 
var antisemitiska alternativt att 
de bjöds in med syftet att deras 
antijudiska uppfattningar skulle 
debatteras och ifrågasättas, och 
att kritiken mot Mustafa – inom 
och utanför det socialdemokra-
tiska partiet – var ett uttryck för 
islamofobi. 

Det råder ingen tvekan om att 
debatten om Omar Mustafa även 
exploaterades av antimuslimska 
opinioner, något som syntes i 
framför allt sociala medier. Också 
i etablerade medier förekom ste-
reotypa bilder. Detta påtalades av 
SKMA, som på sin blogg bland 
annat uppmärksammade hur en 
video som utifrån antimuslimska 
och rasistiska uppfattningar kom-
menterade Mustafa-affären även 
återgavs av det statliga israeliska 
Coordination Forum for Counte-
ring Antisemitism (CFCA). Efter 
hård kritik från SKMA tog CFCA 
bort videon. 

Den anklagelse om islamofobi 
som uttalats av Omar Mustafas 
försvarare har emellertid ofta 
utgjorts av svepande påståenden 
som misstänkliggör all typ av 
kritik som riktats mot Islamiska 
förbundet och dess ordförande. 

Mot bakgrund av hur det pro-
blematiska i Mustafas och IFIS 
hållning till antisemitism av en 
rad debattörer ignorerats, för-
minskats eller förnekats, finns 
det anledning att rekapitulera 

vad den sakliga kritiken i denna 
fråga handlat om och vad det är 
för typ av hållningar, åsikter och 
tendenser som nu på vissa håll 
beskrivs som ”antirasistiska” el-
ler ”Israelkritiska”.

DE inbjuDnA förEläSArnA
SKMA har tidigare kritiserat att 
Islamiska förbundet till en kon-
ferens 2011 bjöd in två förelä-
sare som vid upprepade tillfällen 
spridit grov antijudisk hets. En av 
dem, Salah Sultan, propagerade 
till exempel på Hamas tv-kanal 
al-Aqsa 31/3 2010 den sedan 
medeltiden spridda lögnen om 

att judar i samband med den ju-
diska påsken begår ritualmord på 
kristna och använder deras blod i 
det osyrade brödet. I tv-stationen 
al-Nas 29/12 2008 hävdade han 
existensen av en internationell 
judisk konspiration som syftade 
till världsherravälde. Som bevis 
på detta hänvisade han till den 
ökända förfalskningen ”Sions 
vises protokoll”. Sultan citerade 
i samma sändning också den i 
extrema islamistiska kretsar ofta 
åberopade hadith som säger att 
muslimer på den yttersta dagen 
ska bekämpa och döda judar. 
(Den som googlar Sultan kan 
snabbt konstatera att han åter-
kommande förmedlar denna typ 
av budskap.)

Judars makt och konspiratio-
ner hör även till den andre fö-
reläsaren, Ragheb Al-Serjanys, 
repertoar. I en artikel på www.
islamstory.com den 13/10 2010 
hävdade han att ”judarna… kon-
trollerar de mesta av de interna-
tionella medierna”. I en annan 
artikel, publicerad på samma 
webbsida 19/4 2010, som påstår 
sig förklara den kristna världens 
stöd för Israel hänvisar Al-Serja-
ny till ”den judiska effekten i de 
flesta politiska och ekonomiska 
system i världen”. 

ny vErSiOn unDEr PrESS
När först DN och därefter SKMA 
2011 lyfte fram dessa utsagor som 
exempel på antisemitism  svarade 
Mustafa, i Newsmill 31/3 2011, 
med att ifrågasätta att översätt-
ningen av deras uttalanden stämde 
och med insinuationer om att DN-
journalisten som uppmärksammat 
saken drevs av islamofobi. Han lät 
också antyda att kritikerna ville 

”IFIS har 
konsekvent 

valt att 
associera sig 

med, försvara, 
hylla och 

därmed också 
legitimera 

personer och 
budskap som 

är antijudiska”
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Willy Silberstein i 
Aftonbladet 9/4 
2013 (skärmbild).

”utfärda en livstidsdom i antise-
mitism på alla som någonsin har 
uttalat ett kritiskt ord mot staten 
Israel.” Det senare kan tolkas 
som att Mustafa menade att på-
ståenden om judiska ritualmord 
och världskonspirationer – de 
mytbildningar kritiken berörde – 
är acceptabla inslag i kritik mot 
Israel. 

Det var först när Mustafa be-
fann sig under press våren 2013 
som han till fullo medgav att de 
inbjudna gästerna givit uttryck 
för antisemitism. I samband 
därmed presenterade han också 
en helt ny version av syftet 
med inbjudningarna. Nu påstod 
Mustafa att han och Islamiska 
förbundet bjöd in Sultan, Al-
Serjany och andra extremister 
för att diskutera och bemöta deras 
åsikter. Till Expo (9/4 2013) sade 
han: “Vi har bjudit in personer 
med åsikter som vi inte ställer oss 
bakom för att vi tror på argumen-
tation och dialog. Får man möta 
idéer så ger det ett bättre resultat 
än att isolera.” 

Ingenting tyder på att dialog 
och kritik skulle ha varit det fak-
tiska syftet. Enligt Mustafas svar 
från 2011 fanns det för det första 
inga problem med gästernas åsik-
ter, att de skulle vara antisemiter 
ifrågasattes, deras uttalanden 
antyddes utgöra Israelkritik eller 
bagatelliserades som ”citat som 
sades vid något tillfälle av en per-
son från andra sidan jorden, som 
vi någon gång har bjudit på en 
konferens där denna ska tala om 
något helt annat”. Värt att notera 
är att han här uttryckligen säger 
att de “ska tala om något helt an-
nat”, de ska alltså inte delta i en 
debatt om sin inställning till judar.

Att det inte handlade om bemö-
tande och dialog utan om en före-
läsning av en beundrad expert på-
talades explicit av Mustafa. Salah 
Sultan, skrev han till exempel, är 
“en världsberömd muslimsk före-
läsare och expert inom islamiska 
frågor. Varken arrangörerna eller 
konferensdeltagarna kände till 
Salah Sultan som en ’berömd 
antisemit’ och någon diskussion 
om det judiska folket var inte ak-
tuell eftersom vi bjudit in Sultan 
för att föreläsa om hur religionen 
islam förespråkar oliktänkande” 
(Newsmill 31/3 2011).

Trots att talet om debatt och 
dialog uppenbart var en efter-
handskonstruktion upprepades 
detta argument av många av dem 
som våren 2013 försvarade Mus-
tafa och IFIS. 

juDEHAtArE SOM förEbilD 
SKMA tog i sin kritik även fasta 
på det kondoleansbrev som Omar 

Mustafa såsom ordförande i IFIS 
publicerade med anledning av 
den fd turkiske premiärministern 
Necmettin Erbakans bortgång 
2011. Att Erbakans politiska 
budskap sedan länge inbegripit 
antisemitiska konspirationsteo-
rier är väl känt. Redan 1991 pro-
klamerade han att ”Sionismen är 
en tro och ideologi vars centrum 
står att finna i bankerna på  Wall 
Street i New York. Sionisterna är 
dessutom övertygade om att an-
dra människor skapats för att vara 
deras slavar.” 

Så sent som den 8/11 2010 
hävdade Erbakan i en uppmärk-
sammad intervju i Die Welt att 
världen sedan länge styrdes av en 
global judisk konspiration: ”Judar 
har styrt världen i 5700 år. Det är 
ett styre som bygger på orättvisa, 
grymhet och våld. De har en stark 
tro, en religion, som säger dem att 
de ska styra världen.” Han med-
delade också att EU var en del av 

”den sionistiska 
världsordningen” 
och talade om 
”det kapitalis-
tiska, sionistiska 
ekonomiska sys-
temet som inför 
skatter och ska-
par skulder för 
att genom ränta 
förse sionisterna 
med pengar”. 

I kondoleans-
brevet från Mus-
tafa och IFIS den 
28/2 2011 heter 
det att Erbakan 
var ”en stor fö-
rebild” och en 
”inspiration för 
alla aktiva mus-

limer som på olika sätt vill en-
gagera sig i sina samhällen”. På 
SKMA:s fråga 2011 hur en anti-
semitisk ideolog kan vara en ”fö-
rebild” och inspirationskälla för 
muslimer valde Mustafa att inte 
svara. När Expo pressade honom 
på detta 2013 påstod han att han 
inte känt till uttalandena, men 
vidhöll sin beundran för Erbakan 
och menade att det var dennes in-
satser för ”islam och demokrati” 
han hyllade (Expo 9/4 2013). Av 
allt att döma ser Mustafa ingen 
motsättning i att sprida judehat 
och att göra viktiga insatser för 
islam och demokrati. Värt att un-
derstryka är också att exemplet 
Erbakan inte handlar om en in-
bjudan utan om en hyllning och 
därmed legitimering av en viktig 
antisemitisk hatspridare. 

Enligt Expo (9/4 2013) har 
Mustafa även uttryckt uppskatt-
ning för den grovt antisemitiske 
teologen Yusuf al-Qaradawi, 
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som bland annat beskrivit Förintelsen som ett 
”gudomligt straff” mot judarna. På en fråga 
från Expo säger Mustafa att han tar avstånd 
från Qaradawis judefientliga uttalanden, men 
fortsatt ser honom som en stor teolog med 
i huvudsak ”balanserade åsikter”. Även här 
handlar det om sanktionering av en ideolog 
för vilken judehatet är en integrerad del av det 
övergripande budskapet.

nyA inbjuDningAr
Till ”Muslimska familjedagarna” i mars 2013, 
som IFIS var medarrangör för, bjöds bland 
andra Azzam Tamimi och Yvonne Ridley in. 
Det var troligen dessa föreläsare, samt den 
för homofoba uttalanden kände Yasir Qadhi, 
som Veronika Palm åsyftade när hon sade att 
Mustafa återigen hade valt ”att inbjuda med-
verkande med förkastliga åsikter”. 

Den i Storbritannien bosatte och Hamas när-
stående Tamimi har uppmärksammats för sitt 
stöd för och uppmaningar till självmordster-
ror mot civila israeler och krav på att staten 
Israel måste försvinna (se t ex BBC Hard Talk 
2/11 2004, Jewish Chronicle 11/2 2010). I ett 
tal i London 2006 beskrev han Israel som ”en 
cancer” som måste avlägsnas från ”mänsklig-
hetens kropp”. Tamimi torgför även antisemi-
tiska konspirationsteorier. Han har till exempel 
påstått att ”judiska pengar” kontrollerar ameri-
kanska politiker och att det bakom ”Israel och 
sionismen” står en ”propagandamaskin som 
inkluderar majoriteten av amerikanska medier 
[och] den amerikanska filmindustrin”. (“Anti-
Semitism or Just Jews Behaving Badly?”, Insti-
tute for Islamic Political Thought 2001).

Den brittiska journalisten Yvonne Ridley 
har arbetat för iranska Press TV, en tv-kanal 
som utgör en megafon för den öppet antise-
mitiska regimen i Teheran. Även Ridley har 
återkommande appellerat till idéer om judiska 
eller, som det numera ofta heter, ”sionistiska” 
konspirationer, vilka gärna beskrivs med ett 

typiskt antisemitiskt bildspråk. I ett tal 2009 
förklarade hon att ”sionisterna har tentakler 
överallt” och kontrollerar brittiska medier. I 
en text publicerad 12/4 2010 på Cagepriso-
ners.com påstod hon att “sionismens giftiga 
tentakler” manipulerar det brittiska rättssys-
temet. I ett angrepp på den förre brittiske 
utrikesministern David Miliband, som har 
judisk bakgrund, använde sig Ridley av klas-
sisk antijudisk retorik: Miliband, förklarade 
hon, ”förlorade mer än sin förhud när han 
omskars” (yvonneridley.org 5/4 2008). 

Som Expo (15/4) visat ingick Ridley tillsam-
mans med amerikanska högerextremister i en 
delegation som 2006 träffade den fd malay-
siske premiärministern Mahathir Mohamad. 
Mohamad, som öppet hyllas av Ridley, för-
klarade 2003 att ”judarna styr världen genom 
ombud” och hävdade att ”de uppfann socia-
lism, kommunism, mänskliga rättigheter och 
demokrati för att få det att verka som att det 
är fel att förfölja dem”. Ridley har också, i ett 
tal 2006, framhållit Sayyid Qutb (1906-1966) 
som en ”hjälte” och ”den typ av förebilder vår 
ungdom bör följa”. Qutbs tänkande haft ett 
stort inflytande inom radikal islamism och hans 
bok ”Vår kamp mot judarna” har bidragit till 
att forma antisemitismen i islamistiska miljöer.

På en presskonferens den 23/4 2013, efter 
sin avgång, förnekade Omar Mustafa att Ridley 
och Tamimi skulle hysa antisemitiska uppfatt-
ningar. Det var en anklagelse som ”Israelvän-
ner” hittat på, påstod han. I programmet till 
”Muslimska familjedagarna” presenterades 
Ridley som en ”prisbelönad journalist” och 
”människorättsaktivist”. Ingenting sades om 
att hon arbetat för iranska Press TV, än min-
dre om hennes antisemitism. Lika beundrande 
ordalag användes i presentationen av Tamimi. 
Detta tillsammans med att Mustafa nekar till att 
föreläsarna uttryckt sig antijudiskt understryker 
än en gång att IFIS inbjudningar av extremister 
inte syftat till argumentation och dialog.

I sammanhanget är det värt att notera att 
Aftonbladets kulturchef Åsa Linderborg, som 
insinuerat att all kritik mot Mustafa bottnar i 
islamofobi, också frikänner Tamimi och Rid-
ley från antijudiska uppfattningar. De är bara 
”kritiska mot Israels ockupationspolitik”, för-
klarade hon i Aftonbladet 28/4 2013. 

tAlMuD OCH juDArnAS OnDSKA
För att tydliggöra att inbjudningarna och pri-
sandet av antisemiter inte är tillfälligheter utan 
indikationer på en djupgående problematik 
inom IFIS – en problematik som föregår Mus-
tafas ordförandeskap men som fortsatt under 
detta – finns också anledning att se till texten 
”Jerusalems status i Islam” som IFIS lät över-
sätta och publicera på sin hemsida 2009, och 
som plötsligen plockades bort i samband med 
debatten om Mustafa och IFIS våren 2013. 

Denna text, som sägs vara författad av 
Dr. Abdel Haleem Eweis, professor i isla-
misk kultur och historia, argumenterar för 
att endast muslimer har rätt att styra över 
Jerusalem. Judarna, som sägs sakna rätt 
till Jerusalem, beskrivs som ”mördare av 
profeter, ormars söner, de förbannade och 
de förkastade”, ”De försökte mörda både 
Jesus samt Mohammed”. Judarna påstås 
också ha ”deformerad [sic] alla sanna lä-
ror och bibelns texter. Muslimer över hela 
världen känner detta ansvar eftersom mus-
limer har beordrats att försvara alla pro-
feters arv och de måste kämpa mot varje 
judiskt försök att deformera och förfalska 
sanningen.”

Judarnas uselhet spåras till deras religion 
och på känt manér beskrivs Talmud som en 
ondskans handbok: ”Talmud säger att alla na-
tioner är förbannade förutom judarna, vilka är 
hederliga och har rätten att erövra allt icke ju-
dar har eftersom de förtjänar att mördas. Hur 
kan ett sådant folk förtros och ges uppdraget 
att skydda heliga platser?”

Salah Sultan sprider myter om judiska ritualmord i tv-kanalen al-Aqsa 2010 (skärmbild på Memri).  Necmettin Erbakan. ”Judar har styrt världen i 5700 år.”
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ifiS, fiOE OCH gArAuDy
IFIS är medlem av Federation of Islamic Or-
ganisations in Europe (FIOE), en organisation 
som enligt flera forskare står nära Muslimska 
brödraskapet. När den franske antisemiten 
Roger Garaudy avled 2012 skrev FIOE en 
hyllningstext på sin hemsida där Garaudy, 
känd för att i skrifter och tal ha förnekat För-
intelsen, beskrevs som en ”stor tänkare” och 
”pionjär”. IFIS är inte ansvarigt för vad FIOE 
säger och gör, men det faktum att förhåll-
ningssättet till antisemitism tycks vara likartat 
i de båda systerorganisationerna stärker bilden 
av att IFIS agerande på detta område knappast 
handlar om olycksfall i arbetet. Att så inte är 
fallet indikeras också av att Abdirizak Waberi, 
ordförande i IFIS fram till 2011 och riksdags-
ledamot för moderaterna, är vice ordförande 
i FIOE och, enligt FIOE:s hemsida, chef för 
organisationens PR-avdelning.

tyDligt MönStEr
För att summera: Islamiska förbundet har 
under flera år återkommande bjudit in före-
läsare vars övergripande budskap innehåller 
grov antisemitism. När detta har påtalats har 
dess ordförande Omar Mustafa till en början 
ifrågasatt att föreläsarna hyser antijudiska 
uppfattningar, beskrivit judehatet som Israel-
kritik och anklagat kritikerna för islamofobi. 
Först när hans plats i socialdemokraternas par-
tistyrelse stod på spel medgav Mustafa på ett 
otvetydigt sätt att två av de inbjudna gästerna 
givit uttryck för antisemitism. När det gäller 
de två andra föreläsarnas tydligt antijudiska 
uppfattningar så förnekar Mustafa att dessa 
skulle vara antijudiska och avfärdar kritikerna 
som ”Israelvänner”. Parallellt med detta har 
Mustafa som ordförande i IFIS hyllat ökända 
antisemitiska ideologer – inflytelserika figurer 
vars världsbild och historiesyn inrymmer ex-
trema former av judehat – som stora tänkare 
och förebilder för muslimer. Slutligen har 

IFIS översatt och på sin hemsida publicerat en 
text som ger uttryck för klassisk antisemitism. 

Det är uppenbart att det finns en tydlig ten-
dens i detta. IFIS har konsekvent valt att as-
sociera sig med, försvara, hylla och därmed 
också legitimera personer och budskap som 
är antijudiska. 

”KAMP MOt AntiSEMitiSM”
Lika oroande som IFIS agerande är dock vil-
ligheten hos en rad organisationer och opini-
onsbildare att blunda för den ovan beskrivna 
problematiken och istället beskriva IFIS och 
Mustafas hållning som antirasistisk. I denna 
argumentation har Socialdemokrater för tro 
och solidaritet (fd Broderskap) spelat en cen-
tral roll. Dess ordförande Peter Weiderud har 
sökt bagatellisera föreläsarnas antisemitiska 
propaganda som ”olämpliga uttalanden” och 
förklarat att ”det som är rasism i ett sam-
manhang har en annan betydelse i ett annat 
sammanhang” (Studio 1, SR 11/4 2013). I 
vilka sammanhang påståenden om judiska 
världskonspirationer och ritualmord inte är 
antisemitiska avslöjade han dock inte. Ulf 
Bjereld, styrelsemedlem i samma organisa-
tion och statsvetare, beskrev IFIS ordförande 
som en ”muslimsk ledare” vars gärning bland 
annat utmärktes av ”kamp mot antisemitism” 
(Newsmill 17/4 2013).   

Weideruds och Bjerelds positionering och 
argumentation överraskar inte. Broderskap/ 
Socialdemokrater för tro och solidaritet har 
ett sedan länge problematiskt förhållande till 
frågan om antisemitism. Ett exempel är Bro-
derskapsrörelsens inbjudan (tillsammans med 
Fib-Kulturfront och ABF-Stockholm) 2007 av 
den internationellt ökände antisemiten Gilad 
Atzmon till ett seminarium i Stockholm. När 
SKMA kritiserade organisationen för att bjuda 
in en person vars hela budskap går ut på att 
sprida föreställningar om judar som Kristus-
mördare, om en ondskefull judisk mentalitet, 

om judiska konspirationer och att ifrågasätta 
Förintelsen svarade Broderskap att påståen-
den av detta slag alls inte var antisemitiska 
utan utgjorde kritik mot Israels politik (”Atz-
mon är kritisk till staten Israels politik”; se 
”Atzmonaffären”, SKMA:s nyhetsbrev sep-
tember 2007). 

Ett annat exempel är den antisemitiska le-
dare som S-politikern Adrian Kaba i fjol skrev 
i organisationens tidning Tro & Solidaritet 
(2/2012). Kaba framställde där högerextre-
mismen och den sk Counterjihadrörelsen som 
en ”judisk-europeisk…sammansvärjning” och 
beskrev den norske terroristen Breivik som 
en skapelse av samma konspiration. Efter att 
bland andra SKMA kritiserat ledaren togs 
den bort. Weiderud sökte dock bagatellisera 
artikelns påståenden som ”en olycklig formu-
lering” (Dagen 11/7 2012) – som om det var 
ordvalet och inte föreställningarna som var 
problemet. 

Weiderud har även försvarat Mustafa med 
hänvisning till att också andra organisationer, 
däribland Broderskap och Palmecentret, bju-
dit in talare som Azzam Tamimi, men att det 
endast skulle vara IFIS ordförande som kriti-
seras, ”det är bara Omar som beskylls för att 
inte klara rågången mot antisemitism” (DN 
16/4 2013). Detta kan bara förstås som en 
medveten lögn. Weiderud vet naturligtvis att 
samtliga dessa organisationer, och inte minst 
hans egen, kritiserats hårt för detta agerande, 
bland annat av SKMA (se även Fredrik Malm, 
DN 17/4 2013). Däremot kan man ställa sig 
frågan varför S-ledningen visat sådan fördrag-
samhet med de återkommande övertramp som 
Weiderud och hans organisation gjort på detta 
område.

”En SvEnSK DrEyfuSAffär”
Om Bjereld förvandlade IFIS-ordförandens 
insatser för att ge judehatare och deras bud-
skap legitimitet till ”kamp mot antisemitism”, 

Yvonne Ridley. “Sionismens giftiga tentakler”.
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gick statsvetaren Marie Demker ännu längre. 
Demker reducerade kritiken mot IFIS ordfö-
rande till ”en jämmerlig radda misstänklig-
göranden, rykten, sladder, moralpanik och 
gapighet.” Men inte bara det. Kritiken mot 
Mustafa utgjorde en svensk Dreyfusaffär: 
”Det finns många paralleller mellan Dreyfus-
affären och den senaste veckans behandling 
av socialdemokraten och muslimen Omar 
Mustafa” (Debatt.svt.se 15/4 2013). 

Det är en grotesk  förvanskning av innebör-
den i en av det moderna Europas stora anti-
semitiska rättsskandaler. Alfred Dreyfus föll 
offer för just den typ av antisemitiska bilder 
och konspirationsteorier som Islamiska för-
bundets gäster, förebilder och hemsida propa-
gerat. Men i Demkers värld är det förbundets 
ordförande som är Dreyfus och de som kriti-
serat spridandet och legitimeringen av judehat 
som är den rasistiska horden. 

”All KritiK bOttnAr i iSlAMOfObi”
Ett centralt inslag i försvaret för Mustafa var 
att insinuera att all kritik bottnade i islamofobi. 
En grundförutsättning för denna argumentation 
var att helt ignorera  eller kraftigt förvränga den 
sakliga kritik som framfördes. Men det var 
också viktigt att konstruera IFIS ordförande 
som representant för ”muslimer” som kategori, 
och att antyda att den som kritiserade IFIS håll-
ning till judehat i själva verket angrep Sveriges 
muslimer. Att man därigenom framställde mus-
limer som ett homogent kollektiv, och indirekt 
gjorde muslimer som grupp medansvariga för 
IFIS agerande, tycktes bekymra få av dem som 
förde fram denna typ av påståenden och insi-
nuationer. (Däremot bekymrade det åtskilliga 
svenska muslimer, som kraftfullt protesterade 
mot denna kollektivisering.)

Påståenden av detta slag framfördes av Isla-
miska förbundet, Sveriges unga muslimer och 
studieförbundet Ibn Rushd (vilka samtliga 
varit medarrangörer för möten dit judehatare 
inbjudits). Kritiken mot IFIS ordförande ”vi-
sar inget annat än på den ökande antimuslimis-
men i samhället”, hävdade organisationerna i 
en gemensam artikel i Aftonbladet 12/4 2013. 
Expo:s kritiska granskning av Mustafas och 
IFIS hållning till antisemitism bevisade enligt 
dessa organisationer att Expo ”inte vill se mus-
limer hamna på betydelsefulla samhällspositio-
ner”. Samma linje intogs av Hjärta, en fören-
ing för troende socialdemokrater i Stockholm. 
Hjärtas vice ordförande Anna Ardin menade att 
Expo, genom att kritisera Mustafa, ”stöttar dem 

som vill cementera muslimernas position utan-
för den politiska makten” (ardin.se 9/4 2013). 

Ulf Bjereld menade att kritiken mot IFIS ord-
förande gjorde att många av begripliga skäl 
ställer frågan: ”är det möjligt att vara muslim 
och samtidigt inneha uppdrag i Socialdemokra-
terna?” (citerad i AB 14/4 2013). 

På Aftonbladets kultursida var det inte 
bara Åsa Linderborg som sökte insinuera 
att debatten om Mustafa på ett generellt 
plan drevs av islamofobi (28/4 2013). Re-
ligionsvetaren Mattias Gardell och idé-
historikern Edda Manga publicerade på 
AB-Kultur 29/4 2013 en lång intervju med 
Mustafa där inte en enda fråga ställdes om 
hans och IFIS förhållningssätt till antise-
mitism, men där intervjuarna – utan att an-
föra några som helst argument – samman-
fattade affären Mustafa på följande sätt: 
”Såväl valet av Mustafa till partistyrelsen 
som hans påtvingade avgång sammanhäng-
er med striden om islamofobins politiska 
legitimitet. Diskussionen om Mustafas 
muslimskhet överskuggade de politiska 
frågor han ville lyfta fram i partiet”.   

PrOiSrAEliSK KOnSPirAtiOn
Jan Guillou missar sällan ett tillfälle att ursäk-
ta eller bagatellisera antisemitism. För honom 
är grundpremissen att antisemitism i princip 
inte finns utan är något ondsinta krafter diktar 
ihop för att försvara Israel och dess politik. 
De konspirerande makterna kan se olika ut, 
men i dem ingår allt som oftast Expressen 
och SKMA. Denna föreställning utgjorde in-
gången även till Mustafadebatten.

Enligt Guillou var IFIS ordförande en per-
son som ”öppet och intensivt bekämpat såväl 
homofobi som antisemitism”. SKMA:s kritik 
mot IFIS och Mustafas hållning till antisemi-
tism och fråga till S-ledningen hur den ställde 
sig denna problematik skulle förstås som en 
iscensatt ”kampanj” med syftet att skada so-
cialdemokraterna och försvara Israel: ”Det 
började som vanligt med att antisemitletarna 
i Svenska kommittén mot antisemitism gick 
ut och anklagade den socialdemokratiska par-
tiledningen för antisemitism, homofobi och 
kvinnoförtryck. Och som vanligt fick man ge-
nast Expressen med sig.” Debatten om Musta-
fa, förklarade han, var ”ännu en framgångsrik 
propagandakampanj om antisemitism. Sådana 
är ett stående inslag i Mellanösterndebatten” 
(AB 21/4 2013).

bEKräftAr PrOblEM
Mustafadebatten avslöjade kanske inte så 
mycket nytt, men den bekräftade de problem 
som sedan länge funnits inom vissa opinioner 
när det gäller förhållningssättet till antisemi-
tism. Även om IFIS och dess ordförande på 
flera håll mötte saklig kritik för sitt agerande, 
fanns det inom vissa organisationer och hos 
ett antal opinionsbildare en påtaglig villighet 
att blunda för, förneka, ursäkta eller till och 
med stödja det mönster av legitimering och 
normalisering av antisemiter som IFIS uppvi-
sat. Dessa tendenser är djupt oroande. 

Lika oroväckande är de antimuslimska 
strömningar som gav sig till känna under 
debatten. Liksom antisemitismen utgör isla-
mofobin ett allvarligt problem i det svenska 
samhället, som måste bekämpas energiskt. 
Men kampen måste föras utifrån en principi-
ellt antirasistisk ståndpunkt. Och dit hör vare 
sig en ”antirasism” som påstår sig bekämpa 
antisemitismen men agerar islamofobiskt, 
eller som omvänt ser mellan fingrarna på 
antisemitism och missbrukar islamofobibe-
greppet för att tysta debatten om judehat.

SKMA

”Det finns 
många paralleller 
mellan Dreyfus-
affären och den 
senaste veckans 
behandling av 

socialdemokraten 
och muslimen 

Omar Mustafa.”
Marie Demker, 

statsvetare
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en bilD av en samling män 
väcker återigen debatt. Vi har sett 
många av dessa bilder av perso-
ner inom politiska partier som 
förekommer i sammanhang till-
sammans med  ökända extremis-
ter tidigare. Denna bild föreställer 
dock den moderate riksdagsman-
nen Abdirizak Waberi och den till 
socialdemokraternas partistyrelse 
nyss invalde Omar Mustafa. De 
förekommer tillsammans med 
antisemitiska konspirationsteore-
tiker, som även har en minst sagt 
problematisk syn på kvinnors rät-
tigheter och på homosexualitet.

Hade männen på bilden haft 
svarta uniformer med hakkor-
sarmbindlar och politikerna re-
presenterat Sverigedemokraterna 
hade saken varit klar för länge 
sedan. Ja, den hade förmodligen 
varit klar för såväl M- som S-
politikern om så hade varit fallet. 
Då hade det krävts väldigt mycket 
för att vederbörande skulle accep-
teras i den politiska värmen igen 

och än mer för att 
vederbörande skulle 
ges några tunga po-
litiska uppdrag. För 
det är den antisemi-
tism som känns igen, 
det är den antisemi-
tism som är verklig, 
som finns på riktigt i 
debatten. Det är först 
när hakkorsen plock-
as fram som den vid-
känns och stundtals 
knappt ens då.

Nu bär inte män-
nen svarta uniformer 
och inga hakkors syns 
i bild och då blir sa-
ken genast en annan. 
Gång på gång har 
Islamiska Förbundet, 

som de bägge politikerna i hög-
sta grad är aktiva inom, bjudit in 
extremister som torgför urgamla 
antisemitiska föreställningar. Gång 
på gång har organisationer som 
Svenska kommittén mot antisemi-
tism och Expo påtalat detta. Det 

som sägs av dessa talare är inga 
nyheter, inga överraskningar, det 
är sedan länge känt. Vi talar inte 
här heller om en subtil antisemi-
tism, något som på något sätt skul-
le befinna sig i någon gråzon. Vi 
talar om en antisemitism så grov 
att  den knappast på något sätt kan 
missförstås, ens med bästa vilja i 
världen.

Vi talar heller inte om hän-
delser som ligger långt tillbaka i 
tiden, senast under påsken före-
kom Yvonne Ridley, som arbetar 
som journalist på den iranska re-
gimens antisemitiska propagan-
dakanal Press TV, som föreläsare 
vid ”Muslimska familjedagarna” 
där Islamiska Förbundet var 
medarrangör.

PlÅgSAM tyStnAD
Ändå ekar en allt mer besvärande 
och plågsam tystnad. Först 
kommer inga reaktioner alls. I en 
diskussion med Alex Bengtsson 
från tidskriften Expo i TV4:s 
morgonprogram (11/4) hävdar 
Olle Burell, ombudsman för SAP 
i Stockholms stad –  tillsammans 
med de vanliga försäkringarna om 
att Omar självfallet omfattas av 
SAP:s antirasistiska värderingar – 
att det faktum att antisemiter gång 
på gång bjöds in till Islamska 
Förbundet för att hålla föredrag 
ingick i någon sorts metod som 
förbundet tillämpade, som i 
efterhand kan tyckas vara naiv.

Vad detta skulle vara för slags 
metod och vad syftet med denna 
var framgår tyvärr inte, men hade 
varit mycket intressant att få veta. 
Av vad som framgått presentera-
des dessa föreläsare aldrig som 
de antisemiter de är, några för-
klaringar till syftet med att bjuda 
in dem har aldrig, såvitt jag vet, 
förekommit i samband med dessa 
föreläsningar. Så vad bestod den-
na metod av?

Burell framförde även i vanlig 
ordning de i politiska samman-
hang välkända buzz-orden, att de 
nu skulle ”se över sina rutiner”. 

När SAP:s partisekreterare Carin 
Jämtin långt om länge kommen-
terar säger hon att Omar Mustafa 
tagit avstånd från alla former av 
rasism och antisemitism varför 
hon ”antar” att han delar partiets 
värderingar. Ett minst sagt lamt  
och intetsägande uttalande.

OrD utAn innEbörD
Och från M-håll har tystnaden 
under lång tid varit kompakt 
kring riksdagsman Waberi. Det 
tas avstånd till höger och vänster, 
det talas om värderingar, att alla 
självklart inte omfattas av några 
former av intolerans. Men vad 
betyder dessa ord egentligen när 
landets två största partier tycks 
anse att det är i det närmaste 
oproblematiskt att två ledande 
företrädare ständigt tycks röra sig 
i dessa kretsar? Vad är dessa ord 
egentligen värda då. 

Visst, de hävdar att vare sig 
Mustafa eller Waberi är intoleran-
ta eller antisemiter – de omfattas 
självklart av  partiernas ”värde-
grunder” – men är detta verkligen 
sammanhang som det är önskvärt 
att deras företrädare ska figurera 
i, oavsett vad de själva kan tycka.

Kan inte låta bli att undra 
om SAP och M hade uppvisat  
samma förståelse om de bägge 
politikerna hade haft för vana att 
bjuda in till exempel företrädare 
för Svenska Motståndsrörelsen 
och kompletterat med några inter-
nationella föredragshållare från t 
ex Aryan Brotherhood och KKK. 
Dessa propagerar samma antise-
mitism, men reaktionen hade san-
nolikt blivit en annan – för den 
antisemitismen känns igen. 

Det är samma blindhet som 
går igen i debatt efter debatt när 
antisemitismen kommer från nå-
gon eller några som för tydlig-
hetens skull inte viftar med hak-
korsfanorna, samma plågsamma 
oförmåga att se antisemitismens 
komplexitet, samma ljumma 
schablonmässiga ”vi tar avstånd” 
utan egentligt innehåll.

De dubbla bokföringarnas 
politik
Heléne lööw om islamiska förbundet, S och M – och blindheten  
inför antisemitism utan hakkors. 

Heléne Lööw
Docent i historia,  

Uppsala universitet
Artikeln publicerades 

ursprungligen 
 på SKMA:s blogg  

12/4 2013.

»Från M-håll 
har tystnaden 
varit kompakt 

kring 
riksdagsman 

Waberi.«
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Den 15 juni star-
tar utställningen 
”Lars Hillersberg 
– Entreprenör 
och provokatör” 

på Kulturhuset i Stockholm. 
Enligt dess hemsida erbjuder 
den ett tillfälle att fundera över 
de ”bildstormar” satirtecknaren 
Hillersberg (1937-2004) väckte. 
Något som återkommande ledde 
till både kritik och försvar var 
hans stereotypa framställningar 
av judar. 

”Antisionism” och ”antiimpe-
rialism” var de paraplyer under 
vilka Hillersbergs antijudiska 
teman oftast framfördes, bland 
annat i den vänsterradikala 
tidningen PUSS (1968-1974). 
I serien ”Dansen kring guld-
kalven eller Det heliga landet” 
från 1971, framställs exempel-
vis judar/”sionister” som sluga, 
ohederliga och giriga affärsmän. 
De representeras med kroknäsor 
(s.k. ”judesexor”) och i vissa fall 
beväpnade med penningpungar, 
ringar på fingrarna och kråsnål 
– typiska kännetecken för ”den 
judiske kapitalisten”, en under 
tidigt 1900-tal vanligt förekom-
mande antisemitisk stereotyp. 

StöDDE rADiO iSlAM 
Antijudiska motiv påträffas även 
i verk av Hillersberg publicerade 
i andra sammanhang. Exempel-
vis 1990, då han lät Radio Is-
lams ökände ansvarige utgivare 
Ahmed Rami använda en av sina 
bilder på omslaget till skriften 
Judisk häxprocess i Sverige. Här 
anspelas på klassiska anklagel-
ser om Kristusmord. Den anti-
semitiske agitatorn Rami, vars 
sändningar inkluderade konspi-
rationsteorier om judisk med-
iemakt och högläsning ur Hit-

lers Mein Kampf, avbildas som 
korsfäst av judar och icke-judar 
(bland andra Jackie Jakubowski 
och Per Ahlmark) – alla översål-
lade med davidsstjärnor – som 
kritiserat sändningarna. Hillers-
berg sympatiserade med Radio 
Islam redan när det begav sig, 
och närvarade för att visa Rami 
sitt stöd under den rättegång som 
ledde till att denne fälldes för 
hets mot folkgrupp. Hillersberg 
skulle även senare uttryckta tvi-
vel kring såväl det antisemitiska 
i Radio Islams budskap som rätt-
visan i domen.

Ett annat exempel är Hillers-
bergs bild ”Den lille fredsmäk-
laren” från 1973. Iförd kråsnål, 
damasker, randiga byxor, klock-
kedja och utförande den gest 
som i den antisemitiska tradi-
tionen används för att identifiera 
”juden” deklarerar den ameri-
kansk-judiske utrikesministern 
Henry Kissinger här, med jiddi-
schliknande brytning; ”Jak fixa 
fred zwischen Israel och dem 
jefla araber. Ja, få 100 pråzent 
af thet fredspris, ja?”. Genom 
att Kissinger framställs i enlig-
het med en klassisk antisemitisk 
schablon – ”den judiske ockra-
ren” – förvandlas en välmotive-
rad kritik av den person som var 
politiskt ansvarig för de ameri-
kanska bombningarna i Vietnam 
till ett antisemitiskt påhopp.   

Giriga judar, ohederliga judar, 
manipulativa judar, hämndlyst-
na judar, fysiskt frånstötande, 
kroknästa judar, judar som Kris-
tusmördare – som idéhistoriken 
Henrik Bachner visar i avhand-
lingen Återkomsten: Antisemi-
tism i Sverige efter 1945 (1999) 
ritade Hillersberg åtskilliga bil-
der med tydligt antijudiska mo-
tiv. Att det ledde till kritik för-

vånar föga. En återblick på den 
senaste och största debatten, som 
utlöstes 2000 efter att regeringen 
på Konstnärsnämndens förslag 
gett Hillersberg statlig inkomst-
garanti, ger viktiga lärdomar om 
hur antisemitism ofta förståtts 
och mottagits i den samtida 
svenska debatten. 

OliKA urSäKtEr 
Bland dem som påtalade det 
självklara fanns några av Sveri-
ges främsta antisemitismforska-
re, som underströk att de bilder 
av Hillersberg som diskuterats 
ovan ”utan varje tvivel skall 
klassificeras som antisemitiska. 
Teckningarnas bildspråk och 
det budskap de förmedlar kan 
inte karaktäriseras på annat sätt 

än som judefientligt” (DN, 15/3 
2001). Ett antal borgerliga ledar-
skribenter och debattörer resone-
rade på liknande sätt. Men delar 
av den svenska kultureliten hade 
motsatt uppfattning. Tre huvud-
spår kunde skönjas: bagatellise-
ring, förnekande och vilseled-
ning. Aftonbladets kulturchef 
Håkan Jaensson (10/4 2001), 
Yrsa Stenius (AB, 10/4 2001) 
och Thielska galleriets chef Ulf 
Linde (DN, 7/4 2001) fanns 
bland dem som antydde att det 
faktum att Hillersberg även ritat 
grova teckningar av andra än 
judar – exempelvis ”skåningar”, 
”sossar” och den icke-existeran-
de gruppen ”arier” – ursäktade 
eller upphävde bildernas antise-
mitiska innebörd.   

Lars Lönnroth, ordförande för 
Konstnärsnämnden, var en av 
många som förklarade att Hil-
lersbergs antisemitism handlade 
om ”antikapitalistisk och Israel-
fientlig vänstersatir, knappast om 
antisemitism i rasistisk mening” 
(SvD, 22/1 2001). Hillerberg var 
ju ”i varje fall inte nazist” (SvD, 
23/1 2001). Lönnroth sällade sig 
därmed till dem som försökte 
flytta fokus från sakfrågan till 
Hillersbergs person. 

liKnAr SD:S rEtOriK
En titt i backspegeln visar att 
Hillersbergdebatten även in-
kluderade föreställningar och 
begrepp som för tankarna till 
dagens diskurs, men som ofta 
associeras med andra opinioner. 
Exempelvis ”politisk korrekt-
het”, som idag främst används 
som skällsord av främlingsfient-
liga högerrörelser. Från represen-
tanter för och anhängare av par-
tier som Sverigedemokraterna 
återkommer påståendet att ”sam-

Hillersberg på Kulturhuset 

Konsten att försvara 
antisemitisk konst

lars Hillersberg använde återkommande antijudiska stereotyper i sina bilder. för detta kritiserades han. Men 
många, framför allt inom vänstern, beskrev antisemitismen som kritik mot israel eller kapitalismen. Kom-
mer vi att få höra samma ursäkter igen i samband med Hillersbergutställningen på Kulturhuset i Stockholm, 
undrar Mathan ravid. 

»’Antisio-
nism’ och 
’antiimpe-
rialism’ var 
de paraplyer 
under vilka  
Hillersbergs 
antijudiska 

teman oftast 
framfördes.« 
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hället” (politiker, journalister etc.) 
hindrar medborgarna från att ut-
trycka sina åsikter – exempelvis 
om den påstådda ”massinvand-
ringens” förödande konsekvenser. 
”Den som vågar säga sanningen 
stämplas automatiskt som rasist”, 
lyder mantrat. En liknande idé om 
Hillersberg som offer för poli-
tiskt motiverad ”förföljelse” med 
”censur” som mål fick genomslag 
i början av 2000-talet.

Under rubriken ”Hetsjakt på en 
konstnär” (AB, 10/4 2001) me-
nade exempelvis Håkan Jaensson 
att ”kampanjmakarna” bakom 
”drevet” mot Hillersberg hotade 
konstnärers yttrandefrihet. I Ord-
front Magasin (6/2001) skuldbe-
lades ”den liberala pressen”, som 
påstods efterlysa ”statlig styrning 
av konsten”. Detta samtidigt som 
en rad debattörer bereddes plats 
att framföra liknande budskap i 
liberala tidningar som DN, SvD 
och Sydsvenskan. I liberala Gö-
teborgs-Tidningen (19/4 2001) 
varnade författaren Folke Ed-
wards för förmenta förespråkare 
av en ny entartete Kunst-kampanj 
– 1930-talets nazityska censur av 
”degenererad” (oönskad) konst. 
Statlig registrering av ”olämpli-

ga åsikter” var målet för kritiken, 
fastslog Carsten Palmær (Ord-
front Magasin, 6/2001). 

Vilka var då dessa ”olämpliga 
åsikter”? Aftonbladets Jan Guillou 
– som varken haft några problem 
att fördöma danska Mohammed-
karikatyrer eller Lars Vilks ron-
dellhund – var en av många som 
”visste” svaret: protesterna mot 
Hillersbergs bilder – som Guillou 
inte såg några problem med – var 
ytterligare ett i raden av försök 
från ”Israels advokater” att dölja 
landets ockupationspolitik (16/4 
2001). Även Jan Myrdal menade 
att detta bland annat uppnåddes 
genom att ”stämpla var och en 
som kritiserat staten Israels folk-
rättsbrott som antisemit” (Syd-
svenskan 7/5 2001). Men det slu-
tade inte där; också den som tog 
Hillersberg i försvar kunde ”räkna 
med att bli utpekad som antise-
mit”, försäkrade Håkan Jaensson 
(AB, 10/4 2001). I inget av fallen 
belades denna typ av påståenden.

ignOrAnS OCH iDEOlOgi
Hur kan man då förklara att en 
debatt som utlöstes av kritik mot 
statlig inkomstgaranti till en konst-
när som återkommande ritat bilder 

med antijudiska motiv och kritise-
rats för det sedan 1970-talets bör-
jan utmynnar i försvar för rasism 
och påståenden om politiskt moti-
verade ”hetsjakter” och ”censur”?

Okunskap är sannolikt en av 
förklaringarna, men knappast 
den viktigaste. Debatter likt den 
om Hillersberg indikerar näm-
ligen en omfattande och förö-
dande politisering av det svenska 
offentliga samtalet kring olika 
former av rasism, inte minst anti-
semitism. Avsändarens politiska 
hemvist tillmäts ofta större vikt 
än det budskap hen förmedlar. 
Fakta och analys kommer i andra 
hand. När det gäller debatten om 
antisemitism tycks den påfal-
lande ofta falla ut i enlighet med 
höger-vänsterskalan och tillhö-
rande ställningstaganden i Israel-
Palestinakonflikten. De flesta tar 
i regel tydligt avstånd från höger-
extrem antijudisk propaganda. 
När liknande rasism påträffas 
exempelvis inom den politiska 
vänstern, i muslimska opinioner 
eller hos islamister är fördöman-
dena inte alltid lika unisona, och 
den vanligt förkommande – men 
felaktiga – föreställningen att 
”riktig” antisemitism endast går 

att finna bland högerextremister 
blottas. Eller för att återknyta till 
Lönnroth: Hillersberg var ju ”i 
varje fall inte nazist”.   
 
UnDer Den SenaSte Hillers-
bergdebatten återfanns konstnä-
rens kritiker främst inom liberala 
och borgerliga opinioner, medan 
försvararna i regel tillhörde den 
politiska vänstern. Grundmönst-
ret är tydligt både i tidigare och 
senare debatter, ända fram till 
idag. Senast då socialdemokra-
ten och ordföranden för Isla-
miska förbundet, Omar Mustafa, 
kritiserades för att ha bjudit in, 
hyllat och legitimerat antisemi-
tiska demagoger. Enligt många, 
bland dem idéhistorikern och 
vänsteraktivisten Edda Manga, 
ett ”grundlöst drev” initierat av 
”pro-israeliska och islamofoba 
röster” (GP, 16/4 2013). Förvisso 
förekom antimuslimska röster i 
debatten om Mustafa, men här 
användes anklagelsen för att 
misstänkliggöra även saklig kri-
tik och försvåra diskussionen om 
antisemitism.

Krutröken i skyttegravarna 
kring exempelvis Mustafa-de-
batten har knappast hunnit lägga 
sig. Men den senaste Hillersberg-
debatten har nu ett decennium på 
nacken. Det ska bli intressant att 
se hur frågan behandlas i sam-
band med utställningen på Kul-
turhuset. Fallet Hillersberg utgör 
nämligen en ypperlig utgångs-
punkt för sansade och välbehöv-
liga samtal kring konstens frihet, 
kunskapen om antisemitism i vårt 
samhälle samt inte minst vikten 
av konsekvent antirasism.

Mathan Ravid
En längre version av Mathan Ravids 

text publiceras i Expo 2/2013.

2001 rasade en 
debatt om Hillersberg 
och antisemitismen 
(faksimil från DN).
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Ibland är verkligheten så lik en Bröderna Marx-film att det 
är omöjligt att märka någon skillnad. Det stod alldeles 
klart för mig en dag i slutet av maj 2010. Just den dagen 
satt jag och blickade ut över Egeiska havet efter att ha 
spenderat hela morgonen åt att få fason på en essä om ett 

pågående forskningsprojekt. Jag läste igenom den, var som alltid 
missnöjd, men tryckte ändå på ”sänd”-knappen och vips (eller vips 
och vips förresten, bredbandet på ön fungerar bara om Stavros 
är på gott humör) låg blogginlägget där det skulle ligga – med 
bilder och allt. 

Essän handlade om en av alla de där bortglömda, viktiga berät-
telserna som det aldrig finns utrymme för när de Stora Historie-
verken författas. 

 Den 17 februari 1840 anklagades judarna på Rhodos för att 
ha rövat bort och ritualmördat ett barn. Den lille pojken hade för-
svunnit någonstans på vägen mellan Trianda och Rhodos stad och 
någon påstod sig ha sett hur tre judiska män gjort honom sällskap. 
De anklagade torterades och det judiska kvarteret i staden, La 
Juderia, belägrades ända fram till augusti månads slut. Frivilliga 
slagskämpar (oftare katoliker än greker 
eller muslimer) släpptes in i kvarteren 
och trakasserade judarna under blodiga, 
nattliga razzior.

Den här tragedin, liksom flera lik-
nande tragedier som skedde denna vår, 
har överskuggats av den mer omtalade 
Damaskusaffären, men vad som intres-
serade mig i fallet Rhodos var främst två 
avvikande detaljer: På Rhodos var det i 
synnerhet en person som var pådrivande i 
rannsakningen och som dessutom med liv 
och lust deltog i tortyren – den svenske 
vicekonsuln. 

Den andra detaljen som skilde Rhodos 
från de andra platserna var de rhodiska judarnas mobilisering och 
motstånd. Inte nog med att de nattliga razziorna brukade sluta så 
illa för angriparna att det strax var omöjligt att finna en enda frivil-
lig. Invånarna insåg dessutom vikten av att snabbt få ut nyheten. 
Inom loppet av några få dagar nådde informationen de europeiska 
utrikesdepartementen, de ledande brittiska, franska och tyskspråki-
ga tidningarna försåg läsarna med indignerade skildringar av över-
greppen mot judarna. Nyheten nådde naturligtvis även Konstanti-
nopel och en lång rad av muslimska teologer övertalade Sultanen 
att avvisa anklagelserna, förbjuda antisemitism och ge judarna fullt 
skydd inom det osmanska riket. Tack vare den snabba mobilise-
ringen fick händelserna på Rhodos ett förhållandevis lyckligt slut.

 
Att HögErExtrEMiStEr UnDer sedvanlig möda skriver fel-
stavade brev där de hotar med både det ena och det andra är 

någonting jag räknar med. Och efter att ha lagt upp denna lilla 
berättelse på hemsidan fick jag snart respons från de sedvan-
liga, allsidiga förkunnarna om den judiska världskonspiratio-
nen – vem bryr sig? Vad som däremot fick mig att tappa hakan 
var den tsunami av meddelanden som alla gick ut på att jag var 
islamofob, sionist, israelisk agent, eller bara dum i huvudet i 
största allmänhet. 

Det hela var obegripligt, hur kunde en 170 år gammal händelse 
engagera vänstern så till den milda grad? Svaret på frågan kom 
från en i övrigt rätt så artig kritiker som undrade hur man kunde 
vara så ”rasistisk” att man publicerade en sådan artikel ”just den 
här dagen”. 

”Just den här dagen” visade sig vara samma dag som skeppen 
från Freedom Flotilla blev bordade av den israeliska flottan och 
kommentatorerna ansåg därför att det var en fruktansvärd illgär-
ning att skriva om judar, när jag borde skriva om palestinierna. 

 Efter att ha varit engagerad i den här frågan i mer än tret-
tio år har jag känt en stigande olust över vart diskussionen för 
ett fritt och självständigt Palestina har fört oss. Det som borde 

ha varit en understödjande dialog med 
avsikten att rädda framtiden åt miljontals 
palestinska och israeliska barn, har lång-
samt blivit en serie krigshetsande slagord 
utan något annat innehåll än ett innerligt 
judehat. I övrigt konsekventa marxister 
släpper plötsligt allt vad internationalism 
och historisk materialism heter och ägnar 
sig istället åt idealistisk, icke-marxistisk 
nationalism. I den här problematiken ser 
de ingen klassfråga, inga ”vänd vapnen 
mot de egna förtryckarna”, ingen kritik 
mot reaktionära religiösa ledare och deras 
skräckvälden. Att israelerna själva sköter 
den här debatten alldeles utmärkt på egen 

hand fragmenterar tydligen deras världsbild, därför väljer de att 
vända bort blicken. Att överhuvudtaget föreställa sig att förut-
sättningen för freden hänger på att bägge parter garanteras sin 
självständighet och en framtid tryggad från väpnade konflikter 
tycks vara omöjligt. 

Den som ägnar sig åt denna retorik, axlar ett tungt, tungt ansvar. 
Att underblåsa konflikten riskerar att sätta hela Mellanöstern i 
brand. När de överlevande flyktingarna från Israel då knackar på 
vår dörr kan man bara hoppas att svensk invandringspolitik fortfa-
rande är human och generös. När det gäller judar kan vi dessvärre 
inte vara så säkra på den saken längre. 

Magnus Alkarp
Fil dr i arkeologi och historia, författare och kulturskribent. 

Magnus Alkarps senaste bok är ”Fyra dagar i april. 
Påskkravallerna i Uppsala 1943” (2013).

Olust
Gästkrönika av Magnus Alkarp

»Hur kunde en 
170 år gammal 

händelse engagera 
vänstern så till 

den milda grad?«

gäStkrönika
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Inte bara det polska sam-
hället utan även forskare 
accepterade länge Raul 
Hilbergs uppdelning av 

Förintelsens aktörsgrupper i 
åskådare, förövare och offer. I 
och med publiceringen av Jan T. 
Gross bok Neighbors insåg stora 
delar av det polska samhället att 
saken var mer komplicerad. Det 
stod klart att åskådare samtidigt 
kunde vara mördare, och att 
mördare även kunde vara både 
offer och åskådare. 

Publiceringen av Gross bok 
var en chock för många po-
lacker, men reaktionerna skiljde 
sig åt. För många föreföll det 
otänkbart att vissa polacker – 
offer för nazismen, krigshjältar 
och soldater i den underjordiska 
motståndsrörelsen – även varit 
delaktiga i Förintelsen. Det var 
känt att det fanns antisemitism 
i Polen före kriget liksom att 
vissa polacker angav och be-
drev utpressning mot judiska 
offer, men ytterst få föreställde 
sig att en del polacker deltog i 
mördandet.

Den intensiva debatten om 
Jedwabne visade hur polari-
serat det polska samhället var. 
För många forskare och för 
delar av allmänheten var det 
uppenbart att fallet Jedwabne 
måste undersökas i detalj och 
att forskningsresultaten måste 
accepteras. Frågan fick inte 
längre negligeras. Deltagarna 
i dessa diskussioner kom från 
olika delar av samhället; det var 
polska forskare specialiserade 
på Förintelsen och polsk-judiska 
relationer, journalister på Ga-
zeta Wyborcza och några andra 
dagstidningar och tidskrifter, 
vissa intellektuella, men också 
katolska tidskrifter som Więź 
och Tygodnik Powszechny.

PubliCEringEn Av Neighbors 
ledde även till att vissa forskare 
började leta efter andra liknande 
exempel på angrepp på judar. 
Under åren efter Gross bok pu-
blicerades en rad böcker – ve-
tenskapliga undersökningar ba-
serade på studier av dokument 

och arkivmaterial – av bland 
andra Jan Grabowski, Jacek 
Leociak, Michał Głowiński och 
Barbara Engelking. 

Som ett resultat av detta har 
det blivit uppenbart att polacker 
inte kan ses som endast offer, 
att de även kunde vara åskådare 
och mördare. Men det betyder 
inte att denna kunskap accepte-
rats av alla. 

Det är i sammanhanget värt 
att påminna om att på grund av 
den polska historien – delningen 
av Polen, nationella resningar 
och mystifierande myter om 
nationen, det nationella lidandet 
och martyrskapet – så har bil-
den av polacker som oskyldiga 
offer en lång tradition och har 
tillmätts ett stort värde. 

Detta är ett av skälen till var-
för delar av samhället har svårt 
att acceptera kunskap om po-
lackers förkastliga och fientliga 
handlingar gentemot judar. Att 
vissa soldater i motståndsrörel-
sen Armia Krajowa, som länge 
setts som endast hjältar och of-
fer, var delaktiga i sådana hand-
lingar är för en del oacceptabelt. 
De vill bibehålla bilden av den 
polska nationen som en enhet 
som slogs för Polens frihet.

Även om det är svårt att ge 
en kortfattad förklaring till 
dagens situation bör påpekas 
att den har en rad historiska 
och sociologiska orsaker. Det 
har att göra med fortlevande 
antisemitiska stereotyper, med 
vad som hände under andra 
världskriget – framför allt i de 
östra delarna av Polen (som 
efter 17 september 1939 ock-
uperades av ryssarna) – och 
med den svåra situation som 
uppstod efter kriget när Polen, 
efter 20 år av självständighet, 
förlorade denna och blev en 
kommunistisk stat under sov-
jetiskt inflytande.  

till En börjAn hade den nya 
kommunistiska regimen en re-
lativt välvillig inställning till 
judar och var motståndare till 
antisemitism. Detta förhållande 
och den samtidiga förföljelsen 

av och rättsprocesserna mot 
soldater som ingått i Armia Kra-
jowa eller andra organisationer 
förstärkte myten om ”zydo-
komuna”, ”judekommunismen”. 
Närvaron av några personer 
med judisk bakgrund i den nya 
regimens maktstrukturer stärkte 
övertygelsen bland delar av be-
folkningen om att Polen styrdes 
av judar. Även nedvärderingen 
av det polska martyrskapet, att 
minnet av Warszawaupproret 
och dess soldater trängdes bort 
men ett monument till minne 
av hjältarna i Warszawagettot 
uppfördes 1948, bidrog till en 
känsla av orättvisa. 

Ganska snart blev det dock 
tydligt att minnet av Förintel-
sen inte överensstämde med  
idén om den homogena polska 
nationen, som spreds av den of-
ficiella propagandan. Som på-
pekats av Piotr Forecki ville det 
kommunistiska styret förbättra 
relationen med folket och vinna 
legitimitet. Den polska natio-
nens martyrskap, heroism och 
antifascism konstruerades som 
en bärande komponent i natio-
nens gemensamma minne och 
identitet. Den officiella propa-
gandan börjande beskriva det 
polska folket som krigets enda 
offer i Polen. Frågan om För-
intelsen och de polsk-judiska 
relationerna försvann långsamt 
från den offentliga debatten. 
Tre miljoner av den judiska be-
folkningen i Polen före kriget, 
tre miljoner offer, raderas bort 
ur skolundervisningen och det 
kollektiva minnet. Judar från-
togs sin identitet och blev en del 
av det polska martyriet. 

I dag, mer än tio år efter ut-
givningen av Neighbors, har 
det samhälleliga medvetandet 
vuxit. Det finns visserligen 
fortfarande ett betydande mot-
stånd mot att acceptera obehag-
liga sanningar, men det viktiga 
är att fakta om Jedwabne och 
vissa polackers förföljelse av 
judar nu är kända. Delar av 
samhället försöker marginali-
sera denna kunskap, men den 
kan inte längre negligeras. 

Polen och Förintelsen

Uppgörelse och förnekelse

Małgorzata Domagalska.

frågan om antisemitis-
men och vissa polackers 

inblandning i förföl-
jelse och mord på judar 

under andra världskri-
get och förintelsen är 
kontroversiell i Polen. 

Det visades bland annat 
av reaktionerna på jan 
t. gross bok Neighbors, 
om massakern på judar 
i jedwabne, som utkom 

i Polen 2000.
varför väcker detta 

ämne så starka reaktio-
ner och hur ser debat-
ten ut i dag, tretton år 

efter gross bok? SKMA 
ställde dessa frågor till 
Małgorzata Domagal-

ska, docent i litteratur-
historia vid lodz univer-

sitet och specialist på 
polsk antisemitism. Här 

är hennes svar.

Dr. Małgorzata Domagalska 
är docent i litteraturhistoria vid 

Lodz universitet, författare till 
Antysemityzm dla inteligencji? 

[Antisemitism för intelligentian?] 
(2004) och har arbetat för Steven 
Spielbergs Survivors of the Shoah 

Visual History Foundation. 
Domagalska deltog i april 

2013 på ett SKMA-seminarium 
i Stockholm inom ramen för 

EU-projektet Preserving and 
Presenting Holocaust Survivor 

Testimonies.
Intervju och översättning: 

Henrik Bachner
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SKMA utbildar 

Under april och maj genomförde SKMA tre heldags-
seminarier i Malmö om antisemitism och islamofobi. 
Utbildningssatsningen, som genomfördes i samverkan 
med Malmö stad och med stöd av arbetsmarknadsde-
partementet, riktade sig till högstadielärare. Det ur-

sprungliga målet att nå 400 av de runt 800 lärare som undervisar på 
Malmös högstadieskolor 
överträffades med råge: 
sammanlagt deltog cirka 
500 lärare. 

Utbildningen erbjöd 
dels fördjupade kunska-
per om antisemitism och 
islamofobi, dels work-
shops om handlingsstra-
tegier och metoder för 
att motverka fördomar 
och intolerans i klass-
rummet. Docent Anders 
Wigerfelt, historiker vid 
Malmö högskola, disku-
terade grundläggande 
begrepp som fördomar, 
kategorisering och ra-
sism och idéhistorikern 
Henrik Bachner belyste 
den samtida antisemi-
tismen. Islamofobins 
framväxt och särdrag 
behandlades vid det 
första seminariet av 
Mohammad Fazlhashe-
mi, professor i islamisk 
teologi och filosofi vid 
Uppsala universitet, och 
vid de två efterföljande 
av Jonas Otterbeck, docent i islamologi vid Lunds universitet.

Föreläsningarna varvades med gruppdiskussioner och arbetsöv-
ningar som utarbetats av pedagogen Rachel Baran. Diskussionerna 
leddes av en grupp erfarna pedagoger; Ulrika Assarehn, lärare i his-

toria och religion vid Johannes Hedberggymnasiet i Helsingborg, 
Elisabeth Gröön-Glaspie, kurator och tidigare lärare i engelska och 
svenska vid Internationella Engelska Skolan i Järfälla, Anna Heller-
stedt, lärare i historia, svenska och pedagogik vid Finspångs gymna-
sium, Per Höjeberg, undervisar på lärarutbildningen på Stockholms 
universitet samt i historia och religion vid Norra Reals gymnasium i 

Stockholm, Hasse Illum, 
speciallärare på Interna-
tionella Engelska Skolan 
i Järfälla, och Carina Sö-
derberg, högstadielärare 
i SO-ämnen vid Jens Bil-
leskolan, Bjuv. 

Av de utvärderingar 
som hittills inkommit 
framgår att utbildnings-
dagarna mött stor upp-
skattning och överlag 
upplevts som värdefulla. 
Några omdömen: ”En 
väl genomförd dag med 
hög kvalitet. Känns väl-
digt privilegierat att få 
vara med och ta del av 
allt detta”, ”En dag för 
lärare med kunniga före-
läsare – det är man inte 
alltid bortskämd med. 
Mycket bra”, ”Som SO-
lärare är detta ett högst 
relevant seminarium för 
mina ämnen”, ”Matnyt-
tigt. Tips och idéer som 
jag kan använda mig  av 
i undervisningen”.

I samband med semi-
narierna erhöll deltagarna material om rasism, antisemitism och is-
lamofobi. Som en del av initiativet distribueras även undervisnings-
material i dessa ämnen till samtliga högstadieskolor i Malmö. 

SKMA

500 Malmölärare deltog i utbildning
500 högstadielärare i Malmö deltog i SKMA:s utbildnings seminarier 
om antisemitism och islamofobi. 

vill du läsa en universitetskurs i jerusalem? 
Universitetskursen ”Förintelsen i korsets skugga” (TEOB16) upp-
märksammar antisemitismen i historia och nutid och ger 7,5 
högskolepoäng. I synnerhet studeras judisk-kristna relationer: 
Hur kunde Förintelsen äga rum i Europa, en kontinent som un-
der två tusen år i så hög grad påverkats av kristen tro och etik? 
Finns det ett samband mellan antisemitism och kristen förkun-
nelse om judenhet och judendom? 

Kursen inleds med en studievistelse i Jerusalem den 18-27 

januari 2014 med föreläsningar, studiebesök och exkursioner. 
(Den 17 resp. 28 januari är resdagar.) Kostnaden för vistelsen i 
Jerusalem är 6.500 kr. exkl. resa. Kursen ges i samarbete med 
Svenska teologiska institutet i Jerusalem och Förintelsemuseet 
Yad Vashem. Lärare: professor Jesper Svartvik m.fl. 

För tillträde till kursen krävs 60 hp varav minst 30 hp religions-
vetenskap. Anmälan: www.antagning.se 16 september-15 oktober. 
Mer information: www.teol.lu.se och christina.packalen@teol.lu.se

Henrik Bachner föreläste om antisemitism.
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500 Malmölärare deltog i utbildning

Skma genomförDe UnDer våren för tredje 
gången en ungdomsutbildning om antisemi-
tism och intolerans. Denna gång var det 15 
ungdomar från olika delar av landet som sam-
lades i Stockholm under två helger i april och 
maj för att lära sig mer om fördomar, utbyta 

erfarenheter och diskutera metoder för att 
motverka rasism. Kursen leddes av Mathan 
Ravid och Lisa Sahlstedt och inkluderade 
bland annat föreläsningar om antisemitism 
av Henrik Bachner och om högerextrem pro-
paganda av Jonathan Leman samt en guidad 
visning i Stockholms stora synagoga. Även 

denna gånga var kursdeltagarnas utvärde-
ringar mycket positiva. 

Två av deltagarna var Freya som går på 
Cultura Gymnasium i Helsingborg och Kha-
lida som går på Bergska skolan – Finspångs 
gymnasium. Khalida, som är muslim och 

kom till Sverige som flykting från Afghanis-
tan, har egna erfarenheter av fördomar. ”Jag 
var 12 när jag kom till Sverige och gick i för-
beredelseklassen, där blev jag mycket utsatt 
på grund av min slöja, men jag var ändå stark 
och tog aldrig av mig slöjan. En dag var det 
till och med en 12- eller 13-årig kille som 

drog i min slöja och sa ’har du en bomb under 
slöjan?’”, berättar hon. 

”Jag blev utsatt många gånger”, forsätter 
Khalida. Hon tror att det delvis hängde sam-
man med att hon bodde på en liten ort med få 
invandrare och muslimer, men menar också 
att unga kan ha blivit påverkade av media 
”som visar muslimer som alltid är arga och 
våldsamma”. 

På gymnasiet är klimatet bättre. «Det är bra 
med mångkulturella skolor tycker jag, då lär 
man känna många olika människor och man 
kan lära sig saker av varandra. Det blir det 
vanligt att vara ovanlig.”

Freya, som är judinna, har också mött 
fientlighet. Särskilt i Malmö känner Freya 
att hon ständigt måste vara på sin vakt. ”Jag 
har aldrig tagit av min Davidstjärna, men det 
har hänt att jag gömt den under tröjan eller 
vänt halsbandet bak och fram när jag känt att 
situationen blivit lite väl hotfull.”

Både Khalida och Freya tycker att SKMA:s 
utbildning var mycket värdefull. Det finns 
fördomar mot en rad olika grupper, säger 
Khalida. ”Nu när jag har gått kursen lägger 
jag mer märke till det. Det är bra med sådana 
här kurser, man lär sig hur farligt det är med 
rasism, antisemitism osv. Det skulle vara bra 
om fler gick liknande kurser och om skolorna 
jobbade mer med sådana frågor.”

Freya instämmer. ”Rasism hörs inom 
dagens politik, på gator och ständigt på In-
ternet”, säger hon. ”Att utbilda människor, 
att uppmuntra till diskussioner om ämnet, 
att uppmärksamma problemet, att tydligt ta 
ställning både i media, inom politiken, på 
skolor och personligt mot alla former av ra-
sism och främlingsfientlighet och hålla fast 
vid detta ställningstagande är väldigt viktigt”. 
”Jag skulle definitivt rekommendera denna 
utbildning till andra unga människor!”, av-
slutar Freya.

SKMA

”Fler unga borde gå utbildningen!”
SKMA genomförde under våren en tredje ungdomsutbildning om antisemitism 
och fördomar. ungdomarnas egna erfarenheter utgör en viktig utgångspunkt 
för de diskussioner som förs om intolerans och hur den kan motverkas.

Freya och Khalida deltog i SKMA:s ungdomsutbildning.
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tre UngDomar Som gått 
SKMA:s ungdomsutbildning 
del tog i mars tillsammans med 
Mathan Ravid i det EU-finanisera-
de projektet East-West-East i tyska 
Berchum. Mötet, som samlade 
organisationer från olika länder, 

främst från Östeuropa, har som mål 
att inspirera unga människor till att 
bli aktiva EU-medborgare som ver-
kar för solidaritet och tolerans.

Programmet bestod av före-
läsningar, gruppdiskussioner och 
studiebesök. Tillsammans med 

representanter för The Ukrainian 
Center for Holocaust Studies an-
svarade Mathan Ravid, ledare för 
SKMA:s ungdomsutbildning, för 
en workshop om uppfattningar om 
migration och migranter, inklusive 
främlingsfientliga, antisemitiska 

och rasistiska attityder. De ung-
domar som ingick i SKMA:s de-
legation var Mattias Blomgren, 17 
år, från Uddevalla, Samuel Linde-
löf, 17 år, från Malmö, och Sofia 
Spjuth, 19 år, från Jönköping.  

SKMA

Ungdomsvecka i Tyskland



svenska
kommittén

mot
antisemitism16

ElEv- OCH StuDiErESOr
22-26 april
Ewa Andersson reste med ett tjugo-
tal elever och lärare från Brännkyr-
ka gymnasium i Stockholm. Bränn-
kyrka gymnasium gör regelbundet 
resor genom SKMA till Polen. Ewa 
Andersson besökte skolan och del-
tog i förberedelsearbetet. 

28 maj-1 jUni 
En gemensam elevresa till Kraków 
och Oświęcim genomfördes för Hu-
lebäcksgymnasiet i Göteborg och 
Erikslundsgymnasiet i Borlänge. 
Gruppen om 15 personer guidades 
av Ronny Juhlin.

6-10 maj
Lillemor Bodman och Bertil Jans-
son ledde en studieresa för intres-
serade till Kraków och Oświęcim. 
Lillemor och Bertil reser sedan 
flera år regelbundet till Polen med 
elever, lärare och politiker från Lin-
desbergs kommun. Studieresorna, 
som arrangeras av SKMA, ingår i 
Lindeskolans demokratiprojektet 
”Skola utan gränser”.

9-18 jUni
En studieresa arrangeras till Trans-
sylvanien för arbetsgruppen i EU-
projektet Preserving and Presenting 
Holocaust Survivor Testimonies, 
i vilken SKMA ingår. En av del-
tagarna i resan är Livia Fränkel, 
överlevande från Sighet i norra 
Transsylvanien. Programmet ar-
rangeras i samarbete med Northern 
Transylvanian Holocaust Memorial 
Museum i Simleu Silvaniei. Resan, 
som går till Sighet, Satu Mare, Sim-

leu Silvaniei och Cluj, leds av Lena 
Jersenius.

5-9 aUgUSti
SKMA arrangerar en studieresa till 
Krakow, Rabka och Auschwitz-Bir-
kenau för en grupp om ca 35 per-
soner ur personalen på Fellingsbro 
Folkhögskola. Gruppen guidas av 
Ronny Juhlin.  

7-14 September
En liten grupp elever genom-
för en studieresa till Polen och 
Ukraina tillsammans med delta-
gare ur SKMA:s ungdomsgrupp. 
Studieresan inkluderar besök i 
Lviv och Lublin, samt de före 
detta lägren Belzec och Maj-
danek. Syftet är att studera Förin-
telsen på dessa platser, samt möta 
ungdomar i framför allt Lviv och 
tillsammans med dem studera den 
lokala historien. 

3-6 och 17-20 oktober
Den femte och sjätte studieresan för 
Judiska hemmets personal arrang-
eras av SKMA. Resorna sker under 
ledning av Lena Jersenius och Sa-
rah Forssell.

utbilDningAr OCH SEMinAriEr 
5 marS, 25 och 26 april
SKMA arrangerade tre endags-
seminarier om antisemitism och 
islamofobi för högstadielärare i 
Malmö. Utbildningsinitiativet, 
som genomfördes i samverkan 
med Malmö stad och med stöd av 
arbetsmarknadsdepartementet, er-
bjöd dels fördjupade kunskaper om 
antisemitism och islamofobi, dels 
workshops om handlingsstrategier 

och metoder för att motverka för-
domar och intolerans i klassrum-
met. Totalt deltog ca 500 lärare. 
(Läs mer på s. 14.)

22-30 marS
En delegation från SKMA deltog i 
det EU-finansierade ungdomspro-
jektet East-West-East i Berchum i 
Tyskland. (Läs mer på s. 15.)

12-14 april och 3-5 maj
För tredje gången genomfördes en 
ungdomsutbildning om intolerans 
och fördomar i SKMA:s regi. Ett 
femtontal ungdomar från olika de-
lar av landet samlades under två 
helger för att diskutera fördomar 
och rasism. Utbildningen, som leds 
av Mathan Ravid och Lisa Sahl-
stedt, syftar till att ge deltagarna 
ökad kunskap och effektiva verk-
tyg i arbetet mot antisemitism och 
andra former av rasism. (Läs mer 
på s. 15.)

17 april
Mathan Ravid föreläste om antise-
mitism och islamofobi för MUF, 
Stockholm. 

19-21 april
Det första mötet med arbetsgrup-
pen för EU-projektet Pre ser ving 
and Presenting Holocaust Survivor 
Testimonies genomfördes. För-
utom den svenska projektgruppen, 
i vilken SKMA ingår, deltog även 
representanter för de olika partner-
organisationerna i Polen, Rumänien 
och Ungern. Syftet var att disku-
tera hur läroplattformen ”Vad är en 
människa?” ska kunna användas i 
de olika länderna.

2 maj
SKMA inbjöd pedagoger och an-
dra intresserade till ett seminarium 
i Örebro för en presentation av tre 
elevaktiva studiematerial fram-
tagna av SKMA. Seminariet, som 
arrangerades i samverkan med Stu-
diefrämjandet, leddes av Mikael 
Enoksson och Ewa Wymark. 

7-8 maj
Lena Jersenius deltog i ett möte 
arrangerat av OSCE/ODIHR i 
Warszawa. Deltagare var utbild-
ningsexperter från ett femtontal 
länder som alla gett ut undervis-
ningsmaterialet om antisemitism, 
fördomar och diskriminering. Syf-
tet var att dela erfarenheter från 
arbetet med och spridningen av 
materialet. Lena Jersenius presen-
terade SKMA-seminarier där ma-
terialet distribuerats och använts i 
workshops.

24 maj
Lena Jersenius besökte tillsammans 
med högstadieläraren Lisa Sahlstedt 
Historiska institutionen vid Kielce 
universitet för att presentera läro-
plattformen ”Vad är en människa?” 
för en grupp polska lärare. 

MötEn
18 maj
SKMA:s ordförande Willy Silber-
stein talade vid den tredje kippa-
vandringen i Malmö.

31 maj
Willy Silberstein och Stéphane 
Bruchfeld mötte partisekreterare 
Carin Jämtin, Socialdemokraterna.

Kalendarium

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 1 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.
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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. 

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

S t ö t t a r 
a r b e t e t  m o t 

a n t i S e m i t i S m
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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!

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



 

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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