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SOM EN REAKTION på att Vasa 
Real, en skola i Stockholm 
med ett judiskt högsta-
dium, och andra platser 
utsatts för nazistiskt och 
antijudiskt klotter hölls 
i Vasaparken den 4 april 
en manifestation för al-
las lika värde och mot 
nazism, antisemitism och 
rasism. Mötet arrangera-
des av Svenska kommittén 
mot antisemitism, Folkets 
hus och parker och Rädda 
Barnen tillsammans med 
föräldrar, elever och per-
sonal på Vasa Real. 

SKMA:s ordförande 
Willy Silberstein varnade i 
sitt tal för en alltmer aktiv 
nazistisk rörelse och pe-
kade på hur judar och andra grupper i Sverige återkommande 
utsätts för hets och trakasserier. ”Det målas åter hakkors på väg-
gar – och har gått så långt att ordet jude i en del svenska skolor 
blivit ett skällsord. Detta är inte vårt Sverige”, sade han. ”I vårt 
Sverige är det inte romer åt vänster och andra åt höger i frukost-

matsalen på ett hotell i Stockholm. I vårt Sverige går judar till sin 
synagoga och muslimer till sin moské utan att riskera att mötas 
av hakkors eller andra former av förakt.”

Silberstein manade till större engagemang i kampen mot ra-
sismen. ”Det största hotet är likgiltigheten.”
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Unik 
förmåga

”Antisemitismen är 
unik i sin förmåga 
att hämta näring ur 
de mest skiftande 
omständigheter – 
judarna har genom 
historien hatats för 
att de varit för rika 
eller för fattiga, för 
reaktionära eller för 
radikala, för rena 
eller för smutsiga. 
De har hatats för 
vad de gjort och 
för vad de inte har 
gjort – också när 
de varit lika frånva-
rande som de var i 
Shakespeares Eng-
land. Också i Putins 
Ryssland blir detta 
tydligt: ’I Fosterlan-
det är jag numera 
jude, ukrainarjävel, 
femtekolonnare och 
national-förrädare’, 
skrev författaren 
och krigsveteranen 
Arkadij Babtjenko...
nyligen i DN Kultur.

Hans ord har en 
skrämmande gen-
klang. När världen 
än en gång mobili-
serar är det judarna 
som återigen tillde-
las den symboliska 
huvudrollen.”

Björn Wiman
DN 27/4 2014

Manifestation mot nazism

SAMMANTAGET ÖKADE DE högerpo-
pulistiska och högerextrema partierna 
sina mandat i Europaparlamentet efter 
EU-valet i maj. Ökningen beror i huvudsak 
på de framgångar som brittiska UKIP 
(26,8 % av rösterna) och franska Front 
National (25 %) uppnådde. Även Dansk 
folkeparti (26,6 %) och österrikiska FPÖ 

(19,7 %) gick starkt framåt. Sverigedemo-
kraterna kom med 9,7 % av rösterna in i 
EU-parlamentet och erövrade 2 mandat.

Ungerska Jobbik fick 14,7 % av röster-
na och behöll sina mandat. Andra partier 
med tydligt nazistiska drag som tog sig in 
i parlamentet var grekiska Gyllene gryning 
(9,4 %) och tyska NPD (1 %). Det nybildade 

polska Nya högerkon-
gressen fick 7 %.

Partier som hol-
ländska Frihetspartiet, 
belgiska Vlaams belang 

och italienska Lega Nord backade sam-
tidigt som vissa andra extremnationalis-
tiska partier åkte ur EU-parlamentet.

Oroande resultat 

Willy Silberstein talar i Vasaparken. 

Gyllene gryning
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SKMA HAR BEVILJATS ett bidrag av reger-
ingen för en utbildningssatsning om 
antidemokratiska ideologier, Förintel-
sen och andra brott mot mänskligheten 
riktad till högstadieelever.

Inom ramen för projektet kom-
mer SKMA att arrangera elevresor 
till Förintelsens platser i Polen. Cirka 
400 elever och runt 50 lärare kommer 

att delta. I utbildningen ingår även ett 
förberedande och ett uppföljande se-
minarium. Syftet är att öka elevernas 
kunskaper om innebörden och konse-
kvenserna av rasistiska och antidemo-
kratiska idéer och fördjupa förståelsen 
för demokratin och dess grundläggan-
de värderingar. 

SKMA:s ordförande Willy Silber-

stein hälsade beslutet med glädje: «I 
en tid när högerextremism och into-
lerans växer är det oerhört angeläget 
att ge unga människor kunskap om de 
avgrunder som antisemitism, rasism 
och  antidemokratiska läror leder till 
– och att ge dem verktyg för att mot-
verka dessa strömningar.” (Se även le-
daren på s. 2.)  

Regeringsstöd till elevutbildning
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Vi lever i mörka tider. I valet till 
Europaparlamentet i slutet av maj 
gick klart rasistiska partier kraftigt 
framåt på flera håll.

I Sverige är läget också bekym-
mersamt. SD växer och nazistiska partier har 
inte varit så aktiva som idag sedan tiden före och 
under andra världskriget. Vi kan nu se hur till 
exempel Svenskarnas parti delar ut flygblad som 
dryper av hat mot judar.

Antisemitismen syns, som jag påpekat tidigare, 
skrämmande tydligt på nätet. Nyligen berättade 
Jerzy Sarnecki i en debattartikel i Svenska Dag-
bladet hur han googlade sitt namn. Och fick se 
en bild av sig själv där någon har redigerat in en 
gul Davidsstjärna.

Ni som läser detta nyhetsbrev förstår säkert 
symboliken. Det var just sådana stjärnor som 
nazisterna tvingade judar att bära under kriget.

Han skriver så här: ”Måste jag, för att jag vill 
delta i den demokratiska samhällsdebatten, ac-
ceptera att jag och alla andra som söker på mitt 
namn får se denna förintelsens symbol stämplad 
i min panna? Och måste jag finna mig i alla dessa 
antisemitiska påhopp, som riktas mot mig och 
många andra i alltför för många texter som i dag 
finns på nätet?”

Jag kan bara instämma. Också jag har fått en 
sådan stjärna inritad på en bild som raskt kom-
mer upp när jag googlar mitt namn. Varför ska jag 
tvingas acceptera sådant?

MEN HUR ILLA är det då allmänt ställt med judehatet 
i Sverige? Som ordförande för SKMA läser jag ju 
väldigt mycket om dessa frågor och kanske blir 
bilden av judefientlighetens omfattning ibland 
skev.

För en kort stund tänkte jag så när jag såg en 
undersökning från ADL (Anti-Defamation Lea-
gue). Den placerar Sverige i en god klass. Fyra 
procent av svenskarna har en systematisk anti-
semitisk hållning.

Intrycket kunde bli att det inte är så illa här. 
Men den som läser vidare i rapporten ser att 
en av tio, det blir väl tio i varje tunnelbanevagn 
i rusningstrafik här i Stockholm, instämmer i klart 
antisemitiska påståenden som:

Judar har för stor makt över de internationella 
finansiella marknaderna.

Judar bryr sig inte om vad som händer med 
någon annan än den egna gruppen.

Nästan lika många, sju procent, anser att judar 
har för stort inflytande över världshändelserna.

Något fler, tolv procent, säger att judar orsakar 
antisemitism, d.v.s. de instämmer i påståendet att 
människor hatar judar på grund av judars sätt att 
bete sig.

TYVÄRR FÖRSVANN MÅNGA av nyanserna i medierappor-
teringen, där togs nästan bara fasta på att Sverige 
har jämförelsevis få antisemiter. Dessvärre tyder 
ju siffrorna på att föreställningen om en judisk 
konspiratorisk makt över politik och finansvärld 
är oroväckande utbredd. Likaså pekar de på att 
uppfattningen om antisemitismen som självför-
vållad har ett betydande stöd.

Resultaten från ADL:s undersökning bör 
också ställas i relation till vad andra studier 
kommit fram till. En undersökning från Forum 
för levande historia 2010 visade till exempel att 
runt en femtedel av landets gymnasieelever var 
negativt inställda till judar. För att problemets 
omfattning och karaktär ska kunna bedömas 
måste också hatbrottsstatistiken och förekom-
sten av antijudiska uppfattningar på nätet, i me-
dier och i debatten fogas till den övergripande 
bilden. 

PROBLEMET SKA VARKEN förminskas eller överdrivas. 
Och det är viktigt att också se till ljuspunkterna – 
mitt i det mörka. Under vintern upptäcktes jude-
hatande klotter på skolan Vasa Real i Stockholm. 
Det glädjande är att så många reagerade, att elever 
och lärare tillsammans sade ifrån. Vi gjorde det 
bland annat vid ett fint möte i Vasaparken där jag 
hade förmånen att få vara med och prata.

EN ANNAN REJÄL ljuspunkt är att regeringen bett 
SKMA att arrangera en utbildning för att öka 

skolelevers kunskaper om rasism, antidemo-
kratiska ideologier, Förintelsen och andra brott 
mot mänskligheten. Cirka 400 elever och när-
mare 50 lärare kommer att delta i satsningen, 
som inkluderar elevresor till Förintelsens plat-
ser i Polen. 

Detta är viktigt. Eleverna ges kunskaper om 
antisemitism och rasism  såväl som verktyg för 
att motverka dessa idéer. Genom besöken i Polen 
ges en djupare förståelse för vad nazismen och 
Förintelsen innebar och för vad hatläror i värsta 
fall kan leda till.

Självklart är vi hedrade inom kommittén. Att 
regeringen ger oss uppdraget är ett kvitto på att 
vi gör ett bra jobb, tack för förtroendet Birgitta 
Ohlsson. 

Dock är det viktigt att betona att de pengar 
kommittén får, fem miljoner kronor, är öron-
märkta. Inget går till kommittén, vi får in fem 
miljoner och betalar ut fem miljoner för utbild-
ningen och elevresorna.

Det betyder att kommitténs ekonomi fortfa-
rande är ett stort och mycket allvarligt problem. 

Det oroar mig mycket.
Ofta, periodvis väldigt ofta, får jag glada tillrop 

för allt som vi gör. Det är bra, tack.
Men jag behöver inga fler glada tillrop. Vi be-

höver, för att tala klarspråk, pengar för att kunna 
driva vår ordinarie verksamhet. I skrivande stund 
har vi vår ekonomi säkrad för några månader 
framåt.

Det är inte hållbart, vi måste ha en långsiktig-
het för att kunna göra vårt viktiga arbete.

Jag sade ja till att bli ordförande för att jag 
tror att jag kan föra ut vårt budskap, ta debatten, 
skriva. Men jag gjorde det inte för att fundera på 
insamlingar eller uppvaktningar av personer som 
vi hoppas ska stödja oss.

Om jag ska fortsätta som ordförande måste 
denna fråga få en lösning. Låt mig illustrera detta 
med ett citat av Barack Obama.

”Change will not come if we wait for some 
other person or some other time. We are the 
ones we’ve been waiting for. We are the change 
that we seek.”

Nu är det upp till dig – och ingen annan.

Willy Silberstein
Ordförande för Svenska kommittén  

mot antisemitism

Ljuspunkter i mörkret

»Nu är det upp 
till dig – och 

ingen annan«

Willy Silberstein
Ordförande för Svenska kommittén mot antisemitism



Talen om solidaritet får inte stanna vid 
vackra ord – politikerna måste skapa ett 
äkta engagemang mot hat i olika for-
mer, skrev Willy Silberstein inför 1 maj.

Så här inför 1 maj, då många talar om so-
lidaritet och alla människors lika värde, 
är det hög tid att börja se verkligheten 
– och agera.

Sverige är annorlunda. Sverige har 
blivit ett land där inte alla möts med respekt. Alla 
människor tycks i mångas ögon inte vara lika 
mycket värda.

Nyligen kunde vi se på TV hur nazister brutalt 
hotar och i ett fall knivhugger en mörkhyad man 
så illa att han är minuter från att dö. Tidigare hade 
händelser som denna fått oss alla på fötter. Stats-
ministern, partiledarna, etablissemanget hade rest 
sig och sagt: det här är inte vårt Sverige. Det här 
är inte det land vi vill leva i. Vi måste tillsammans 
ta krafttag.

Men nu är det obehagligt tyst, i alla fall från 
politiskt håll. 

Som företrädare för Svenska kommittén mot 
antisemitism kan jag konstatera att tystnaden 
också gäller inför det allt öppnare judehatet. [...]

För att visa just alla människors lika värde, och 
för att visa att när judar i Malmö angrips så är 
det ett angrepp på alla i Malmö, har vi vid flera 
tillfällen ordnat så kallade kippavandringar. Vi 
har samlats utanför Malmö synagoga efter lör-
dagsgudstjänsten och tillsammans – judar och 
icke-judar – gått på Malmös gator. En stilla, vär-
dig manifestation har visat det Malmö det stora 
flertalet vill ha, ett Malmö där den som vill bär 
kippa eller andra religiösa symboler utan att ris-
kera trakasserier.

Till dessa kippavandringar har vi bjudit in bland 
andra statsminister Fredrik Reinfeldt. Han är en 
viktig symbol för det demokratiska Sverige, jag är 
också övertygad om att han har sunda värderingar 
i dessa frågor.

Likafullt har han inte prioriterat i sin almanacka 
så att han kunnat delta i vår manifestation. Jag in-
ser att en statsminister får väldigt många förfråg-
ningar. Som den högst politiskt ansvariga i Sverige 
tycker jag att han skulle ha prioriterat annorlunda 
och rest till en stad som judar lämnar för att de 
inte är trygga därför att de är judar.

Glädjande nog har såväl ministrarna Birgitta 
Ohlsson som Erik Ullenhag deltagit vid våra 
manifestationer. Men statsministern är den 
tyngsta politiska symbolen i Sverige. Han behövs 
föra att hjälpa oss i vårt antirasistiska arbete.

Inte heller Stefan Löfven har haft tid att komma 
till kippavandringar. För något år sedan hade vi 
i Svenska kommittén mot antisemitism diskus-
sioner med den socialdemokratiska ledningen 
om vårt arbete. Vi möttes av stor förståelse och vi 
skulle tillsammans jobba mot judehatet i Sverige. 
Därefter har det varit tyst från den socialdemo-
kratiska ledningen.

Jag är helt övertygad om att också där råder 
sunda värderingar i frågor som rör antisemitism 

och andra former av hat mot människor för att de 
tillhör en viss grupp. Men var är engagemanget, 
var är vreden? [...] 

I dag, så här på tröskeln till 1 maj, hoppas jag att 
frågan om alla människors lika värde inte stannar 
vid vackra ord, utan att det blir början till ett äkta 
engagemang mot hat i olika former, det må gälla 
judar, romer, muslimer, svarta, homosexuella och 
andra grupper.

Jag vill se ett Sverige som reser sig. I en tid då 
högerpopulistiska krafter växer och nazister bok-
stavligen gör våra gator otrygga för en stor del av 
de människor som bor här måste vi, den stora 
majoriteten, visa just att vi är många och att vi 
bryr oss.

Ingen ska år 2014 vara rädd att visa vem han eller 
hon är. Så enkelt – och tydligen så svårt – är det.

Willy Silberstein 
ordförande för SKMA

Artikeln, som här är något kortad, publicerades i 
Expressen 29/4 2014.
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Reinfeldt och Löfven  
– var är ni?

Willy Silberstein i SVT:s Aktuellt 2 maj 2014.

DRYGT HÄLFTEN AV alla svenska ton-
åringar använder Instagram, en 
mobilapp för fotodelning och 
textkommentar. Instagramkon-
tot ”Judehatet” fyller en viktig 
funktion i sociala medier – vi 
håller intresserade uppdate-
rade om utvecklingen när det 
gäller antisemitiska yttringar i 
olika politiska sammanhang, 
och belyser de historiska röt-

terna till samtida fördomar mot 
judar. Vanföreställningen om att 
fördomar och hat mot judar en-
dast existerar inom högerextrema 
kretsar punkteras snabbt när man 
får inblick i tankar och strukturer 
som växer sig starkare i Europa. 
”Judehatet” startades av SKMA:s 
ungdomsnätverk SKMA Ungdom 
och finns där ungdomar, i allt stör-
re utsträckning, kommunicerar. 

Om du inte har Instagram hittar 
du oss även på Facebook liksom 
under adressen judehatet.tumblr.
com. De ämnen vi belyser varierar 
från EU-valet och konspirations-
teorier till högerextremism och 
hiphop. På bara ett par månader 
har vi fått över 400 följare. Följ oss 
du också!

SKMA Ungdom

Följ ”Judehatet” på nätet!
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Den nya ryska fascismen 

I Ukrainakrisens spår har fascismen intagit opinionsbildningens centrum 
i Ryssland. Putin anammar idéer från högerextrema ideologer och rysk TV 
angriper liberaler som ”nationalförrädare”. Även de antisemitiska utfallen 
kommer allt tätare, skriver slavisten Magnus Ljunggren.

Alexandr Dugin

N
är fascismen vänder tillbaka, spådde den 
franske filosofen Alain Finkielkraut på 
1990-talet, kommer den att drapera sig 
till antifascism. Det är detta vi kan iaktta i 
dagens Moskva. Putinismen utger sig för 

att bekämpa ”fascism” och rentav ”antisemitism” 
i Ukraina. Det gäller att inte låta lura sig av denna 
fräcka retorik – i munnen på en smygtotalitarism 
med starka fascistiska och antijudiska inslag. 

Den ryska nyfascismen föddes egentligen i samma 
stund som Sovjetunionen föll ihop. Måhända ska vi se 
den som kommunismens sista stadium. Allt började 
några månader före samhällskollapsen 1991 då den 
unge Aleksandr Dugin startade tidskriften Elementy 
(Element).  Han hade formats i en underjordisk na-
zistgrupp som kallat sig ”Svarta SS-Orden” och vars 
karismatiske Führer omgetts av lärjungarnas totala 
vördnad. Inom gruppen hade man studerat allehanda 
förbjudna texter: den italienske fascisten Julius Evola, 
de tyska konservativa revolutionärerna och de ryska 
”eurasiska” tänkarna i emigrantmiljö i Berlin (som tol-
kade bolsjevismen i ett nationellt ljus). 

1992 kom en ärrad fascist på Moskvabesök, bel-
garen Jean-François Thiriart. Han talade i geopoli-
tiska termer om ett rotlöst amerikanskt havsvälde 
i permanent ”metafysisk” konflikt med en i jorden 

grundad eurasisk fastlandskultur. Han såg för sig ett 
snart återupprättat ”eurosovjetiskt” imperium med 
den historiska missionen att betvinga den ”atlan-
tiske” fienden. På så sätt skulle ett nytt Ryssland ta 
vid efter ett förfuskat naziarv, där Hitler gemenligen 
hade svikit sin paktbroder Stalin genom att anfalla 
Sovjetunionen. Tillbaka till 1939!

Dugin tog djupa intryck av Thiriarts profetia. I själ-
va verket tycktes Thiriart befästa teorier som levt inom 
den hemliga ordensgruppen. Dugin lierade sig nu med 
författaren Aleksandr Prochanov, chefredaktör för det 
nystartade veckobladet Den (Dagen). Prochanov var 
känd för sina hysteriskt patriotiska krigsreportage från 
Afghanistan och sin långt gångna estetisering av sov-
jetiska kärnvapen: hans romanhjältar ”älskar roboten”. 
Han uppfattade Sovjetsammanbrottet som resultatet 
av en USA-ledd sammansvärjning.

HYLLADE SS
I artiklar i Elementy och Den bekände sig Dugin vid 
denna tid uttryckligen till fascismen. Han hyllade Hein-
rich Himmler och Reinhard Heydrich, ”den förste eura-
siern”. Han beskrev Waffen-SS som en ”intellektuell oas”, 
den nödvändiga förebilden för de krafter som ville ver-
ka för ett återfött Storryssland. Allt detta gick utmärkt 
för sig – mitt i den prochanovska Sovjetnostalgin.
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Det var bilden av ett förlorat imperium som 
Den, snart omdöpt till Zavtra (Imorgon), oupp-
hörligen manade fram. Leninismen blev till en 
kort parentes mellan tsaren och Stalin. Liberalism 
och kapitalism framställdes som främmande för 
en kvarlevande medeltida kollektivkänsla med 
grund i ortodoxin. Den ryska nationen var, hette 
det, tills vidare ockuperad av atlantismen. Den 
Prochanov och Dugin närstående matematikern 
Igor Sjafarevitj skrev en bok om ”det lilla folket”, 
judarna, som förrädiskt och konspiratoriskt inne-
slutet i ”det stora folket”, ryssarna. Just nu, under 
Jeltsin, hade dessa ”russofober” på utländskt upp-
drag ställt till med ”djävulsbal” i Moskva. 

De rödbruna kunde på 90-talet kännas rent 
patetiska. De hånades av liberalerna. Deras alster 
bjöds ut i Moskvas tunnelbana och i ett särskilt 
stånd symboliskt nog beläget mittemot Lubjanka-
fängelset. Så kom 1998 års ekonomiska kräftgång. 
Jeltsin avgick och utnämnde KGB-mannen Putin 
till sin efterträdare. Det betydde en successiv scen-
förändring. 

Prochanov drev snart sin tes att Ryssland var på 
väg mot sitt femte och definitiva imperiebygge – 
där bland annat Peter och Stalin utgjorde de mäk-
tiga föregångarna. I en svit romaner gisslade han 
den dekadenta samtiden. I det framtida Ryssland 
ville han ha kyrkor uppblandade med kärnvapen-
smedjor – i grunden var de uttryck för samma sak.

Dugin gjorde akademisk karriär, med ett något 
dämpat men ännu nazirelaterat språkbruk. Han 
utnämndes till professor vid Moskvauniversite-
tet. Kring sig skapade han en livaktig ungeurasisk 
rörelse. Han etablerade efterhand kontakt med en 
rad extremrörelser i väst, särskilt Gyllene gryning 
i Grekland och Jobbik i Ungern. Han knöt band 
med män i Putins närhet som t ex Sergej Glaziev 
– som har inspirerat Putin till idén om en eurasisk 
union. Så sent som 2011 initierade Dugin ett röd-
brunt samtalsforum med namn efter Himmlers 
kavalleridivision ”Florian Geyer”.

FRÄLSARGESTALT
Efter 2012 års val kom rollfördelningen att i 
grunden förändras. Idag, i Krimannektering-
ens och Ukrainakrisens spår, har extremismen 
definitivt intagit opinionsbildningens centrum 
och förvandlat liberalerna till ”femtekolonnare” 
och ”nationalförrädare” - med Putins från Dugin 
lånade ord, där prefixet national- anmärknings-
värt nog är ett tillägg som kopierats på Hitlers 
”Nationalverräter”. 

I rysk stats-TV utmålas det demokratiska 
Ukraina alltså samtidigt som fascistiskt - eftersom 
högerextremister i Svoboda och nazister i Pravyj 
sektor hade roller på Majdantorget och Svoboda 
rentav fick in representanter i den provisoriska 
regeringen. Men dessa båda grupperingar före-
träder, som vi efter valet vet, bara två procent av 
det ukrainska folket mot de åttio procent ryssar 
som under trycket av en intensiv – och intensivt 
lögnaktig - massmediepropaganda stödjer Putins 
politiska linje.

Dugin tycker sig i denna stund se hur Putin, 
pragmatikern, alltmer anammar hans doktriner. 
Mannen i Kreml framstår för de rödbruna som en 
frälsargestalt – som av taktiska skäl bidat sin tid 
inför det stora imperiesprånget. Hans upprustning 

av de ryska stridskrafterna fortgår, till Prochanovs 
tillfredsställelse, i oförminskad takt.

På kort tid har nya lagar genomdrivits som 
inskränker utrymmet för debatt och blog-
gar. Demonstranter döms. Fria organisationer 
agentstämplas. Sexuella minoriteter förföljs och 
skambeläggs. Kända författare pekas i bokhan-
delsfönster ut som överlöpare. Nationalistiska 
normer påbjuds i kulturutbud och barnfostran. 
Ibland blir det nästan groteskt. Rödluvan, Tom 
Sawyer och – den gränslöst populäre – Karlsson 
på taket riskerar censur: olämpliga förebilder för 
det uppväxande släktet. Internet avfärdas av Putin 
själv som ett simpelt CIA-projekt.

HÖGEREXTREM ALLIANS
Makten har som bekant sett till att liera sig allt-
mer med västerländska högerextrema gruppe-
ringar. Utöver rumänska PRM och Svenskarnas 
parti står de nästan alla – särskilt franska Front 
National - högt i gunst hos Kreml och gengäldar 
detta med Putinstöd. I det riggade Krimvalet del-
tog hela raden med valobservatörer. De extremas 
framgångar i EU-valet är därmed ägnade att stärka 
Putin. Dugin uppfattar honom som deras själv-
klare ledare. Ryssland i täten för en ny – fascistisk, 
fast han undviker ordet – ordning för hela Europa. 
Som om Thiriart alltså skulle bli besannad.

I TV-studiorna har den alltmer efterfrågade 
Dugin tonat ner sin SS-vurm. Sådant passar sig 
inte riktigt idag. Problemet är svårlöst. Men nyli-
gen tycktes en professorskollega, Andranik Mig-
ranjan, komma honom till hjälp. Denne deklare-
rade att Hitler faktiskt under 30-talet hade visat 
upp en stor politikers alla kännetecken. Hans an-
nekteringspolitik var i själva verket (liksom Putins) 
rättmätig. Professorn hade alltså ingenting att in-
vända mot bokbålen, Kristallnatten, pogromerna 
som ledde till att flera hundra judar mördades 
och 20-30 000 kastades i läger. 1939 gick det dock 
snett, sa professorn. 

ANTIJUDISKA UTFALL
De antijudiska utfallen kommer följdriktigt allt 

tätare. Prochanov har i två TV-intervjuer uppre-
pat att de ”galna judefascisterna” i Ukraina syftar 
till ett nytt Holocaust – riktat mot ryssar. Vid det 
första tillfället såg den kvinnliga programleda-
ren Evelina Zakamskaja till att ytterligare bättra 
på hans uttalande: hon betonade att det ju också 
var judar som med sin finansiering av Hitler låg 
bakom Holocaust 1. Tragedin i fackföreningshuset 
i Odessa beskrev Prochanov som ett ritualmord 
som samtidigt markerade inledningen till den 
nya Förintelsen: ”den ondskefulla krymplingen” 
Julia Tymosjenko hade, framhöll han, med denna 
mordbrand virat sig en fläta av odessitiskt ”Ausch-
witzhår”. 

Dugin anar ”oligarkiska sionistsvin” bakom allt 
och manar till motstånd: ”Döda, döda, döda!” Han 
fortsätter: ”De känner inte omfånget av vårt hat. 
--- Detta är något större än kriget. Till och med 
kriget har sina regler – men här finns inga regler 
längre.”

Dumaledamoten Vjatjeslav Nikonov (dotterson 
till Vjatjeslav Molotov) understryker i ett uttalande 
att ryssarna minsann är arier. Med en akademisk 
doktorstitel i ryggen förkunnar han att de europe-
iska folken haft tre historiska uppdrag: att skapa, 
vidmakthålla och förstöra kulturella värden. Ari-
erna skötte de båda första uppgifterna, andra folk 
– vi förstår vilket som särskilt åsyftas – har sökt 
fullgöra den tredje. 

Vitalij Milonov, rättssakkunnig i Putins parti 
”Enade Ryssland”, känd för sitt homosexhat, för-
fasar sig över att det ryska helgonet Ioann Kron-
stadtskij – ökänd för sina pogrompredikningar i 
början av förra seklet – blivit skamligt förtalad av 
de judiska liberalerna: ”Så har de hållit på och kas-
tat smuts på heliga 
män i 2000 år – i 
sin svavelosande 
satanism.”

I den ryska 
stats-TV:n pekas 
ukrainska politi-
ker regelbundet 
ut som judar. Där 
har gjorts stor sak 
av att den särskilt 
förhatliga Tymo-
sjenko har befun-
nits ha ”judisk 
morfar”.

Samtidigt mås-
te det trumfas in 
att ”judarna” är 
”fascister”. Sek-
venser med en 
engagerad presi-
dent Porosjenko varvas med till synes besläktade 
bilder av Hitler i talarstolen. Framställningen av de 
ukrainska truppernas ”fasansfulla framfart” i Slov-
jansk och Luhansk interfolieras med journalbilder 
från de nazistiska utrotningslägren.

Det är en absurd föreställning: en fascistoid och 
alltmer judofob putinism i oförsonlig strid med 
”fascismen”.  

Magnus Ljunggren
Professor em i rysk litteratur  

vid Göteborgs universitet.

FO
TO

: C
Y

B
E

R
S

K
Y,

 W
IK

IM
E

D
IA

 C
O

M
M

O
N

S

Alexandr Prochanov. 

»En smyg
totalitarism 
med starka 
fascistiska 

och 
antijudiska 

inslag.«
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UNDER DE SENASTE decennierna har frågor om 
visuella representationer av kön kommit upp 
på en samhällelig dagordning  och titt som 
tätt ser vi diskussioner i offentligheten om 
hur stereotypa bilder av kön påverkar män-
niskors kroppsideal och självuppfattning. Det 
är ett samtal som är angeläget att föra både för 
samhällsutvecklingen och för enskilda män-
niskors liv. Samtidigt är det påfallande att sam-
talet om stereotypa bilder av kön är det enda 
kritiska samtal om stereotypa bilder som fått 
en bredare spridning.

När man följer samtidens offentliga bildde-
batter om rasstereotypa bilder, som till exem-
pel debatten om rasistiska bilder i barnkulturen 
2012-13, ser man att det finns en återkomman-
de brist på kunskap, begrepp och metoder för 
att kommunicera om rasstereotypa bilder. 

Det offentliga samtalet genomsyras av ge-
neraliseringar där rasstereotypa bilder görs 
till en underkategori vilken som helst i det 
mänskliga behovet av att sortera, förenkla och 
överdriva. Generaliseringen av rasstereotypen 
som en stereotyp bland andra, gör att det går 
att jämföra en stereotyp bild av ”en bagare” (ett 
yrke) eller ”en fransman” (en nationalitet) med 
rasstereotypa bilder av ”en jude”, ”en svart”, ”en 
asiat” osv. 

En rasstereotyp bild är en bild som över-
driver och fixerar visuella skillnader utifrån 
föreställningar om människoraser.  Debatter 

om rasistiska och antisemitiska bilder handlar 
om reproduktioner av historiskt belastade bil-
der kopplade till våld och avhumanisering av 
minoriteter, men eftersom många ur majori-
teten inte känner till de rasstereotypa bilderna 
– och de historiska bilderna inte publiceras 
under debatterna – omöjliggörs kvalificerade 
samtal.  Istället präglas det offentliga samtalets 
bilddebatter av yvigt tyckande som grundar 
sig i vad enskilda skribenter känner inför en 
bild, helt oavsett bildens historia, funktion och 
sammanhang. 

RASSTEREOTYPA BILDER ÄR en av flera metoder som 
använts och fortfarande används för att utöva 
makt och kontroll över bilden av ”de Andra”, 
som ofta är minoriteter. Det finns en direkt 
koppling mellan rasstereotypa bilder och av-
humanisering, vilket den utbredda konsum-
tionen av rasstereotypa bilder av svarta under 
slaveriet är ett exempel på, liksom spridningen 
av antisemitiska bilder av judar före och under 
Förintelsen. Aktualiteten i kopplingen mellan 
rasstereotypa bilder och avhumanisering be-
kräftas av samtida internationell forskning, t 
ex visar studier från USA inte bara att svarta 
oftare döms till döden än vita för samma brott, 
utan också att svarta som liknar den rasstereo-
typa bilden av svarta oftare döms till döden för 
samma brott än svarta som är mindre lika den 
rasstereotypa bilden. 

Hur vi läser bilder är till stor del beroende 
av om vi känner till och känner igen bilderna 
vi ska avläsa, och ofta också att vi känner till 
bildernas historia. Medan de som försvarar 
rasstereotypa bilder bara ser och känner till 
den bild de försvarar, ser den grupp som utsätts 
repetitionen av liknande bilder genom historien 
och i samtiden. Eftersom själva betydelsen av en 
”stereotyp” är att vara en repetitiv mall blir kri-
tiken mot samtidens rasstereotypa bilder obe-
griplig för alla dem som varken känner till den 
stereotypa mallen sen tidigare eller får se några 
historiska exempel publicerade i relation till de-
batten.  Vi måste därför börja titta på och tala 
om rasstereotypa bilder utifrån repetitionen av 
snarlika bilder ur historien och samtiden.

FÖR DE SOM utsätts är den ständiga upprepningen 
avgörande, inte det enskilda exemplet, och det 
är inte bara de rasstereotypa bilderna som re-
produceras gång på gång, även försvaret för de 
rasstereotypa bilderna är stereotypt.  Vanliga 
försvarsargument för rasistiska och antisemi-
tiska bilder såväl i Sverige som internationellt 
är:
1. Bilden är humoristisk och/eller ironisk där-

för är den inte rasistisk/antisemitisk.
2. Bilden är fin, estetiskt tilltalande, söt eller 

dekorativ, därför är den inte rasistisk.
3.  Alla figurer i sammanhanget är förenklade 

och stereotypa, inte bara de som föreställer 

Stereotypa försvar för stereotyper
De återkommande debat-
terna om rasstereotypa bilder 
av svarta, judar och andra 
grupper präglas av bristfäl-
liga kunskaper om bildernas 
historia, betydelser och 
funktion. Om vi börjar tala om 
rasistiska och antisemitiska 
bilder i relation till repeti-
tionen av snarlika bilder ur 
historien och samtiden kan 
både kunskapsbrist och kom-
munikationsglapp överbryg-
gas, skriver Joanna Rubin 
Dranger.

De som försvarar rasstereotypa bilder tycks bara se och känna till just den bild de försvarar…
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Stereotypa försvar för stereotyper

…medan de som kritiserar rasistiska och antisemitiska bilder ser repetitionen av liknande bilder 
ur historien och samtiden.

”en svart”, ”en jude”, ”en asiat”, ”en muslim” 
osv.

4. De stereotypa bilderna är så gamla och över-
drivna att de inte är problematiska längre.

5. Såhär gjorde man vanligen bilder av «en 
svart», «en jude», «en asiat» osv förr och 
då var det inte medvetet rasistiskt/ antise-
mitiskt, det var bara så man gjorde, därför 
är bilden inte rasistisk/antisemitisk.

6. Upphovspersonens intention var inte att 
vara rasistisk/antisemitisk, därför är bilden 
oproblematisk.

7. Bilden avbildar helt enkelt ”en asiat”, ”en 
jude”, ”en svart” osv så som dessa faktiskt 
ser ut.

8. Konsten måste vara fri (ett argument som 
används även i kommersiella samman-
hang).

9. De som kritiserar bilden borde ägna sig åt 
viktigare frågor.

10. Kritiken av bilden är att likställa med cen-
sur och/eller kritiken mot bilden är ett hot 
mot yttrandefriheten.

11. Upphovspersonen är i själva verket offret 
och utsatt för ett aggressivt drev. 

12. Eftersom någon person ur den grupp som 
stereotypiseras inte tar illa upp är bilden 
inte rasistisk/antisemitisk.

13. Eftersom  upphovspersonen  i ett annat 
sammanhang gjort eller sagt något anti-ra-

sistiskt är bilden inte rasistisk/antisemitisk.
14. Eftersom upphovspersonen själv tillhör 

den grupp som är stereotypiserad kan bil-
den inte vara rasistisk/antisemitisk.

15. Istället för att diskutera de specifika bil-
der, ord och/eller uttryck som har kritise-
rats argumenterar man som om att frågan 
handlar om huruvida upphovspersonen är 
rasist/antisemit eller inte är rasist/antise-
mit. Fokus flyttas från sak (en specifik bild, 
ett specifik ord, ett specifik uttryck) till per-
son och leder bort samtalet från historiskt 
belastade bilder och uttryck. 

FLERA AV FÖRSVARSARGUMENTEN, som t ex att bilden 
är fin och söt, eller den spridda föreställningen 
att en bild eller ett uttryck inte kan vara anti-
semitiskt eller rasistiskt om upphovspersonen 
inte menar sig ha haft intentionen att vara det, 
skulle vara otänkbara i en svensk kontext om 
diskussionen istället hade handlat om sex-
istiska bilder och uttryck. Man kan också 
konstatera att det finns en återkommande 
asymmetrisk maktrelation mellan majoritet 
och minoritet i debatterna om rasistiska och 
antisemitiska bilder och uttryck. De som för-
svarar rasstereotypa bilder verkar ha svårt att 
föreställa sig att en kunskap man själv saknar 
finns hos en minoritet, även när den specifika 
kunskapen uttryckligen påtalas. 

Genom kunskapsbristen skapas också ett 
kommunikationsglapp. Representanter ur ma-
joriteten slår bakut när de anklagas för att re-
producera rasistiska bilder och uttryck, medan 
representanter från minoriteterna lider av att 
behöva möta rasstereotypa bilder och uttryck 
i samtiden – och lider av att behöva möta de 
repetitiva försvarsargumenten gång på gång.

JONATHAN LEMAN FRÅN den anti-rasistiska stiftelsen 
EXPO skriver i bloggen ”Att tala om stereotypa 
bilder” om hur han efter debatten 2012-13 
mött skolungdomar som tror att svarta är så 
”lättkränkta” att de inte kan se en svart figur i 
en film utan att ta illa vid sig. Men, bland an-
nat genom att lyfta fram kunskap om bilder-
nas historia och visa repetitionen av bilderna 
genom historien, det vill säga den stereotypa 
mallen, kan man istället få samtalet att börja 
handla om förlegade värderingar som dröjt sig 
kvar in i vår tid.  

Lemans erfarenhet inger hopp. Om vi istäl-
let börjar tala om rasistiska och antisemitiska 
bilder i relation till repetitionen av snarlika 
bilder ur historien och samtiden kan både 
kunskapsbrist och kommunikationsglapp 
överbryggas.

Joanna Rubin Dranger 
Professor i illustration på Konstfack.
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Antisemitismen  
i ett globalt perspektiv

Den amerikanska organisationen 
ADL har presenterat resultaten från 
en global attitydundersökning om 
antisemitism. Studien, som omfat-
tar strax över 100 länder, bygger på 

53 100 intervjuer med personer över 18 år. I frå-
gebatteriet ingick 11 frågepåståenden som återger 
negativa eller stereotypa uppfattningar om judar. 
Respondenter som instämt i minst 6 av dessa har 
kategoriserats som antisemitiskt inställda. Enligt 
studien är utbredningen regionalt sett störst i Mel-
lanöstern och Nordafrika där andelen antisemi-
tiskt inställda i snitt var 74 %. För Östeuropa var 
motsvarande andel 34 %, Västeuropa 24 %, Afrika 
söder om Sahara 23 %, Asien 22 % och Nord- och 
Sydamerika 19 %. 

EUROPA
Av länderna i Västeuropa hade Sverige, enligt 
resultaten, 4 % antisemitiskt inställda, vilket är 
den lägsta andelen i regionen. Andra länder med 
jämförelsevis låga andelar är Holland 5 %, Stor-
britannien 8 % och Danmark 9 %. Det land i Väst-
europa med högst andel är Grekland med 69 %. 
Höga andelar uppmättes även i bl.a. Frankrike 37 
%, Spanien 29 %, Österrike 28 % och Tyskland 27 
%. När det gäller resultaten för Östeuropa så hade 
Polen med 45 % den högsta andelen antisemitiskt 
inställda, men höga andelar återfinns i flertalet 
länder, däribland Bulgarien 44 %, Ungern 41 %, 
Ukraina 38 %, Litauen 36 %, Rumänien 35 % och 
Ryssland 30 %.  

SVERIGE
Om 4 % av de svenska respondenterna hade en 
konsekvent antijudisk inställning (motsvarande 
cirka 300 000 individer enligt rapporten), så var 
stödet för vissa specifika antisemitiska föreställ-
ningar desto större. Några exempel: 10 % instämde 

i påståendet att ”judar har för stor makt över de 
internationella finansiella marknaderna”, 7 % höll 
med om att ”judar har för stort inflytande över 
världshändelserna”, 14 % ansåg att judar pratar 
”för mycket om vad som hände dem under För-
intelsen” och 12 % instämde i att ”människor hatar 

judar på grund av judars sätt att bete sig”. 
När det gäller Sverige kan noteras att resultatet 

för den sammanslagna antisemitism-skalan (4 %) 
ligger relativt nära resultatet för den studie Forum 
för levande historia och Brå publicerade 2006 en-
ligt vilka 5 % av den vuxna befolkningen bar på 
en konsekvent antisemitisk inställning. Enligt den 
nya studiens resultat var antisemitismen i Sverige 
mer utbredd bland män än bland kvinnor, och 
vanligare bland äldre än yngre.

AMERIKA, MELLANÖSTERN, AFRIKA OCH ASIEN
I USA är det 9 % och i Kanada 14 % av de svaran-
de som bär på en antisemitisk inställning. Högst 
andel på dem amerikanska kontinenten hade Pa-
nama med 52 %. Andra länder med höga andelar 
var till exempel Colombia 41 %, Chile 37 % och 
Venezuela 30 %. Lägst andel i Sydamerika hade 
Brasilien med 16 %. 

I Mellanöstern och Nordafrika återfinns enligt 
studien den högsta andelen antisemitiskt inställ-
da på Västbanken och Gaza, 93 %, samt i Irak, 
92 %. Mycket höga andelar finns även i Jemen 
88 %, Algeriet och Libyen 87 %, Tunisien 86 %, 
Jordanien 81 %, Marocko 80 % och Egypten 75 %. 
Något lägre ligger Turkiet med 69 %. Lägst andel 
antijudiskt inställda i regionen hade Iran med 56 
%, vilket är intressant med tanke på den hårdföra 
antisemitism som regimen under lång tid propa-
gerat. 

I Afrika söder om Sahara finns den högsta an-
delen antijudiskt inställda i Senegal, 53 %. Andra 
länder med höga andelar är Sydafrika 38 % och 
Kenya 35 %. Lägre andelar uppmättes i Nigeria 
16 %, Ghana 15 % och Tanzania 12 %. 

I Asien återfinns de högsta andelarna antise-
mitiskt inställda i Malaysia 61 %, Armenien 58 %, 
Sydkorea 53 % och Indonesien 48%. Lägre ligger 
länder som Japan 23 % och Kina och Indien, båda 

20 %. Ännu lägre andelar uppmättes i Thailand 
13 %, Vietnam 6 % och Filippinerna 3 %.  

PROBLEM
Som med alla attitydmätningar finns det meto-
dologiska problem och svårigheter när det gäller 
att tolka resultaten. Studien har bl.a. kritiserats 
för att den endast erbjuder två svarsalternativ, 
instämmande eller avståndstagande, på de frå-
gepåståenden som presenteras. I en kommen-
tar påpekade Harvardforskaren Ryan D. Enos 

att fördomar existerar i ett kontinuum som denna 
typ av binära svarsalternativ inte förmår fånga. 

En annan kritik handlar om att studien inte 
tar hänsyn till antisemitismens skiftande former i 
olika länder. Detta får till följd att påståenden som 
används kan förstås på olika sätt på olika platser. 

Ett frågebatteri som reflekterade fler dimensioner 
av antisemitismens samtida uttrycksformer skulle 
ha givit en mer rättvisande bild av utbredning och 
regionala och nationella skillnader.

Den enligt resultatet höga andelen antisemitis-
ka inställda i Mellanöstern och inte minst i de pa-
lestinska områdena kan svårligen förstås om man 
bortser från den israelisk-palestinska konflikten 
(detsamma gäller för antiarabisk rasism i Israel), 
men att rasism av olika slag kan hämta näring ur, 
exploateras och rationaliseras med hänvisning till 
konflikter är ingenting nytt och inte heller spe-
cifikt för Mellanöstern. Antijudiska stereotypers 
utbredning i denna del av världen torde i hög grad 
kunna ses som en effekt av den antisemitiska pro-
paganda som sedan länge spridits via medier, vissa 
regimer och islamistiska rörelser. Men samtidigt 
bör betänkas att vissa av de påståenden om judar 
som används i undersökningen kan förstås på ett 

annorlunda sätt av t.ex. palestinier på Västbanken 
och Gaza än av människor i andra delar av värl-
den. Även om orden är desamma har påståenden 
som att ”judar pratar fortfarande för mycket om 
vad som hände dem under Förintelsen” eller ”ju-
dar bryr sig inte om vad som händer med någon 
annan än den egna gruppen” rimligen en delvis 
annan kontext och innebörd i ett palestinskt än i 
till exempel ett tyskt sammanhang.

I likhet med andra attitydundersökningar måste 
den aktuella studien således tolkas med försiktig-
het. För att en mer fullödig bild av situationen i ett 
specifikt land ska kunna ges måste också resultat 
från annan forskning vägas in, attitydmätningar 
och hatbrottsstatistik måste kompletteras med 
resultat från kvalitativ forskning om till exempel 
antisemitismens förekomst i offentlig debatt, me-
dier och inte minst sociala medier.

SKMA
En mer utförlig kommentar till studien kan läsas 

på skma.se/blogg.

SKMA SAMMANFATTAR OCH KOMMENTERAR EN NY STUDIE

»Studien måste 
tolkas med 

försiktighet.«
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Jag trodde mina föräldrar var knäppa. De såg antisemiter hos 
vem som helst. Om någon hade talat fördelaktigt om Västtysk-
land, så satt judehatstämpeln på vederbörandes panna. 

Om någon hade blivit utpekad som gammal nazist 
från före kriget, så förblev denne dömd och fördömd för 

all evighet. Om någon talade ofördelaktigt om vännen C-ycki 
så – självklart – antisemit!

 Sådant smäck köpte jag inte. Under mina tonår fanns inga 
antisemiter och helst inga judar heller för den delen. Jag var 
trött på dem alla. 

 Så efter min barmitsva, när jag målbrottshest hade stakat 
mig genom texten och de svenska judarna som satt längst 
fram i synagogan på sina heders-
platser insmilande sa att det var det 
vackraste de hade hört, klingade allt 
som hade religiöst samband som mer 
toxiskt än det marxistiska opiumet 
för folket.

 Sagt och gjort: jag gick med i 
SSU. Där var KKK värre än dagens 
rasism. Inte uttytt Ku Klux Klan utan 
Kyrkan-Krigsmakten-Kungahuset. 
Demokratisk Ungdom, som var en 
moskovitisk pendang till Kommu-
nistpartiet var det inte tu tal om. Att 
byta ut en dogmatism mot en annan 
hade varit löjeväckande.

 Jag har faktiskt till denna dag avskytt detta vad KKK inne-
bar och som formade min ungdom. Med armlängds avstånd 
höll jag mig under lång tid borta från det judiska. Men inte 
heller i SSU blev min bana så värst lång. När jag gick upp 
till min fars fackförening, Beklädnadsfolket, och tyckte att vi 
partikamrater skulle satsa på jugoslaverna som var på väg att 
rota sig i Sverige, svarade den kvinnliga pampen att ”dom där 
klarar sig bäst själva” – så förnedrande sagt att jag snart hade 
rivit både min Partibok och Pentateuk.

 Vad gör då en radikal ateist? Att inte tro är gott nog. Så 
intill denna dag binder jag inte upp mig till något parti av 
varierande populistisk kurs. 

 Och vad gör fan när han börjar bli gammal? Närmar sig 
kabbalan förstås med den skepsis som livet skänkt honom. 
Varken omfattar eller omfamnar den men håller en nyfikens 
distans. 

 Men hur gick det med alla antisemiter som jag tröttnade så 
tidigt på? Dessa demoner försvann men återvände tidsmäs-
sigt ungefär när jag klarat av psykiatrikursen på min läkarut-
bildning. De började fylkas kring mig och när jag sökte mitt 
första vikariat så hade min blivande arbetsgivare glömt att 
stänga av sekretessknappen och frågade någon kollega om det 
ginge bra att anställa mig trots att mitt namn inte klingade 
svenskt men, tillade han, min svenska var helt invändningsfri.

 Det var samtidigt som svenska propalestinier spefullt hade 
upprepat mitt förnamn, mer judiskt än sionistiskt (de var ju 
antisionister). Jag lät dem framföra sin nidvisa da capo al fine. 
Men försmädligheterna upprepades genom åren även om 

tonarterna ändrade karaktär. Men cres-
cendot tilltog och först nu när jag slagit 
dövörat till – less av alla förnumstigheter 
och bortförklaringar beträffande gräns-
dragningen mellan antisionismen och 
antisemitismen – ler jag åt mina ”vänners” 
vals.

 Jag är fortfarande politiskt radikal men 
inte feminist, tänker ändå rösta på Fi 
enkom för att dessa torde veta att en dis-
kriminering likt en lagbunden förbannelse 
följs av nästa. De har sedan länge genom-
skådat att ”arabisk vår” inte är progressivt 
utan allra oftast en synonym för kvinno-

förtryck, homofobi och givetvis – antisemitism. 
 Resten av den politiska populasen reagerar sammalunda 

som under Janne Josefssons klassiska valstugehearing då 
partiarbetare lockades att frambringa sitt rasistiska tankegods 
fullständigt fördomsfritt.

 Jag har fallit till föga. De hade rätt. Mina föräldrar som just 
lämnat lägren och såg att samma förbannelser fortfarande 
frodades bland folk. Få hade lärt sig av historien.

 Så vad gör jag som – inte – är homofob, islamofob eller 
xenofob? Ska jag bara strunta i den öppna antisemitism eller 
salongsantisemitism, som breder ut sig snabbare än den para-
noiska känsla jag diagnostiserat hos mig själv? 

 Faktiskt: jag har inget vettigt svar. Vem kan man lita på – 
för att upprepa Hoola Bandoolas credo. 

 Vem kan råda en som anar oråd?
Salomon Schulman

Läkare och författare

Vem kan råda en  
som anar oråd?

Gästkrönika av  Salomon Schulman

»Jag lät dem 
framföra sin 

nidvisa  
da capo al fine.«

G Ä S T K R Ö N I K A
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Antisemitism, antisionism och kritik av Israel i Tyskland
Problem, stridsfrågor och läroprocesser

AV PETER ULLRICH

Den tyske sociologen Peter Ullrich har publicerat flera uppmärksammade studier om problemkom-
plexet antisemitism, antisionism och kritik av Israel, och hur dessa teman avspeglats och behand-
lats i tysk debatt, i synnerhet inom vänstern. Ullrich är också själv en viktig röst i den tyska vänster-
debatten om antisemitism och Israelkritik. SKMA arrangerade tillsammans med Forum för judiska 
studier vid Uppsala universitet den 22/4 en föreläsning med Peter Ullrich där han diskuterade 
dessa frågor. Anförandet, som här återges, har på flera sätt relevans även för svenska förhållanden. 

Antisemitism, antisionism och 
kritik av Israel men även förhål-
landet mellan dessa begrepp är 
angelägna problem att diskutera 
teoretiskt och undersöka empi-
riskt, och då särskilt beakta deras 

respektive diskursiva kontexter. Jag kommer inled-
ningsvis att belysa antisemitism, antisemitisk anti-
sionism och kritik av Israel som samtida fenomen i 
Tyskland. Därefter kommer jag att rikta fokus mot 
pågående debatter och kontroverser eller de kon-
flikter som finns på detta område. Jag kommer även 
att till dessa diskussioner foga några  begreppsmäs-
siga förslag till hur man kan förstå detta komplexa 
och ofta tvetydiga problemområde.

FENOMENET
Låt mig först ta upp antisemitismen mer generellt. 
Det råder ingen tvekan om att antisemitism är en 
fråga och ett problem i Tyskland. Vilka data finns 
att tillgå? Först och främst pekar mätningar på 
en betydande utbredning av antijudiska uppfatt-
ningar i den tyska befolkningen. Attitydundersök-
ningar visar konstant att runt 9 % av befolkningen 
är antisemitiskt inställd.

Samtida forskning har också belyst omfattning-
en av det hat och förakt som uttrycks öppet, till 
exempel i brev till Judiska centralrådet i Tyskland 
eller till den israeliska ambassa-
den. Det kommer även till uttryck 
på gatan. ”Jude” tycks vara ett av 
de vanligare skällsorden bland 
delar av ungdomen (måltavlorna 
behöver inte vara verkliga judar). 

För att ge er ytterligare ett ex-
empel: För ett par dagar sedan var 
det en man som skrek åt mig i en 
affär. Han var berusad och såg ut 
att vara lite skadad; han frågade 
om någon hade en sjuksyster i 
familjen och vände sig sedan till 
mig med frågan: ”Kan du hjälpa 
mig eller är du en jude?”. Jag sva-
rade att jag inte accepterade så-
dana yttranden. På det reagerade 
han bara med orden: ”Fuck Israel”. 

Denna typ av idéer finns inte 

endast i enskilda människors huvuden. De kom-
municeras för det andra även i medier, och vi kan 
följa användandet av antisemitiskt språkbruk och 
föreställningar där. Den liberala och över hela 
Tyskland spridda kvalitetstidningen Süddeutsche 
Zeitung har till exempel vid två tillfällen under 
de senaste månaderna publicerat teckningar som 
rymmer ett tydligt antisemitiskt bildspråk: för-
skräckliga monster som i det fördolda påvekar 
världshändelserna via marionetter. Vissa forskare 
tolkar allt detta som att tabuiseringen av anti-
semitism i den tyska offentligheten håller på att 
mjukas upp. 

För det tredje så registrerar tysk polis konti-
nuerligt antisemitiska lagöverträdelser; mellan 1 
300 och 1 800 per år under det senaste decenniet. 
De flesta av dem rör lagvidrig propaganda, som 
hets mot folkgrupp eller offentliga förnekanden 
av Förintelsen. Men det handlar även om fysiskt 
våld, ofta riktat mot gravplatser eller synagogor. 
Något som händer väldigt ofta är till exempel att 
minnesstenar över nazismens offer vandaliseras 
eller stjäls. Bara vid sällsynta tillfällen är det re-
gistrerade våldet riktat mot människor. Å andra 
sidan visade den nya FRA-studien [se nyhetsbrev 
dec. 2013] att många judar även i Tyskland är räd-
da och att 25 procent uppger att de åtminstone 
vid något tillfälle övervägt att lämna landet. Det 

finns alltså anledning att tro 
att mörkertalet är stort. 

Jag tror att det generellt sett 
är tryggt för judar att leva i 
Tyskland. Tyskland är väldigt 
populärt framför allt bland 
många unga israeler; runt 
10 000 israeler lever i Berlin, 
många av dem har kommit 
för att undslippa bigotteri i 
det så kallat ”heliga landet”. 
Men det finns områden och 
sociala miljöer där judar inte 
känner sig trygga, när de kan 
identifieras som judar genom 
att till exempel bära religiösa 
symboler som kippa.

Hur allvarlig situationen 
ska bedömas vara beror på 

vilket perspektiv som anläggs och vilka jämfö-
relser som görs. Det står ganska klart att rasism, 
och särskilt antimuslimsk rasism, är ett mycket 
allvarligare problem i termer av antalet offer och 
attacker. Å andra sidan finns det förhållandevis få 
judar i Tyskland och än färre som kan identifieras 
som judar. Jag drar nu ett streck för den allmänna 
frågan om hur antisemitism mäts och fokuserar 
istället på ett sammanhang där problemet fram-
träder: den israelisk-palestinska konflikten.

ISRAEL-PALESTINA
Betraktar vi detta problem utifrån vad attitydun-
dersökningar visar så är resultaten också här för-
färande, även om de i ett europeiskt sammanhang 
varken är överraskande eller nya. I en attitydmät-
ning som vi genomförde 2012 så var påståendet 
«På grund av Israels politik så tycker jag allt mer 
illa om judar” det frågepåstående i antisemitism-
skalan som hade näst högst andel instämmande. 
24 % av de svarande instämde helt eller delvis i 
detta. Än mer tankeväckande är kanske att 29 % 
valde svarsalternativet varken eller, de var alltså 
osäkra på huruvida de stödde detta etnocentriska 
påstående eller inte. Eller, för att uttrycka saken 
annorlunda: endast 47 % av respondenterna tog 
på ett relativt tydligt sätt avstånd från påståendet. 
Med andra ord – antijudisk och antiisraelisk se-
mantik är uppenbart sammanflätad. 

Vi ska naturligtvis vara medvetna om att inte 
alla dessa respondenter är antisemiter. Det vore 
ett naivt felslut. Även om enstaka frågepåståen-
den kan få över 40 procents instämmanden så 
är andelen antisemiter betydligt lägre. Under det 
föregående årtiondet har kontinuerligt runt nio 
procent på ett konsekvent sätt svarat på ett anti-
semitiskt sätt, dvs. svarat på detta sätt i många 
eller alla av de dimensioner som tas upp i enkä-
ten. Jag menar att situationen kan förstås som en 
”fragmentisering av antisemitismen”. Decennier av 
kamp mot antisemitism liksom tabuiseringen av 
den, åtminstone i offentligheten, har resulterat i en 
kontinuerlig minskning av antisemitiska attityder. 
Fortfarande är emellertid fragment av fientlighet, 
fördomar och stereotyper närvarande i diskurser 
och attityder, men delvis latent och i regel utan att 
utgöra en fullständig ideologi. 

»Antijudisk 
och 

antiisraelisk 
semantik är 
uppenbart 

sammanflätad«
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Även resultat från kvalitativa undersökningar 
visar på förekomsten av vardaglig antisemitism 
inom den politiska högern, men också i samhäl-
lets så kallade ”mittfåra”.  Hos flertalet av de tyd-
ligt antisemitiska incidenterna – oavsett om det 
handlar om propaganda eller våld – finns ingen 
koppling till den israelisk-palestinska konflikten. 
Det mest påtagliga motivet för antisemitism idag 
följer uppenbart ur den nationella identiteten, för 
vilken Auschwitz alltid utgör ett moraliskt hot. 
Därför är den så kallade sekundära antisemitismen 
– förnekandet eller förminskandet av Förintelsen 
och det kollektiva fördömandet av dess offer – ett 
fenomen som på ett särskilt sätt är knutet till den 
politiska högern och dess egna nationalistiska be-
hov. Det tyska nazistpartiet, Tysklands nationalde-
mokratiska parti (NPD), talar till exempel om en 
blomstrande ”skuldkultur” utifrån vilken ”judiska 
maktgrupper för ett krig mot det tyska folket”. 
För dem var bombingen av Dresden den verkliga 
Förintelsen. Men dessa attityder och stämningar 
är också på ett enkelt och 
genomgripande sätt kopp-
lade till Israel. Den påstådda 
”skuldkulturen” tolkas då som 
något sionister uppfunnit och 
som planenligt används för att 
avleda uppmärksamheten från 
”israeliska brott”. Här ser vi 
återigen hur en nationalistisk 
antisemitism sammanflätas 
med uppfattningar om staten 
Israels politik. 

Men vad som utgör ett sär-
skilt seglivat problem inom 
den politiska högern är ett 
problem även för det övriga 
samhället, vilket visas inte 
bara av attitydundersökning-
arnas resultat. Uttryck för så-
dana diskurser återfinns i olika 
politiska spektra. Ett sådant är 
den radikala islamistiska mil-
jön. Den har till exempel ut-
gjort grogrunden för ett fåtal 
våldsamma attacker på judar. 
I denna politiska strömning 

finns en närvaro av tydligt antisemitiska organi-
sationer som Hamas, Hizb ut-Tahrir, Hizbollah 
och grupper som sympatiserar med den iranska 
regimen. Alla dessa är i första hand antisionistiska 
men samtliga knyter an till öppen antisemitism: 
Hamas i sina stadgar, Hizbollah i sina flygblad och 
tv-program och så vidare. Dessa nätverk eftersträ-
var inte någon större synlighet i den tyska offent-
ligheten, men ibland arrangerar de manifestatio-
ner som den årliga al-Qudsdagen, instiftad av den 
iranska regimen, där antijudiska och antsionistiska 
diskurser återigen vävs samman. 

Men vi måste vara mycket försiktiga på denna 
punkt. Även om antisemitismen fortsatt utgör 
ett problem framför allt inom den politiska ex-
tremhögern (det visar all forskning), så har upp-
märksamheten i den offentliga debatten skiftat 
mot muslimer och den politiska vänstern. Och 
de uppfattningar som återfinns hos vänster- och 
fredsorganisationer utgör verkligen också det mest 
komplexa problemet. Från slutet av 1960-talet 

och framåt utvecklade denna miljö en stark soli-
daritet med palestinierna i kombination med en 
djup fientlighet gentemot Israel – efterkrigstidens 
hållning svängde därigenom 180 grader. Åtskilliga 
texter och handlingar som uppvisade denna anti-
sionistiska anda var även antisemitiska. Det mest 
kända exemplet var bombförsöket mot judiska 
församlingens hus i Berlin 1969. 

Det är välkänt att vänstern demoniserade Israel, 
ofta genom att likställa det med det nationalsocia-
listiska Tyskland. Men till skillnad från i många an-
dra länder finner man idag endast spår av ett sådant 
hat, den allmänna situationen har förändrats fun-
damentalt. Ett exempel på en sådan kvarvarande 
antisemitisk antisionism är en bild på ett plakat i en 
fredsutställning nära Kölnerdomen. Bilden visar en 
person med en haklapp försedd med davidsstjärna. 
Personen, vars ansikte inte kan ses, äter ett pales-
tinskt barn med en gaffel i de amerikanska färgerna 
och dricker blod ur ett glas. Även om bilden härrör 
från en propalestinsk demonstration så är koppling-

Tyska nazister framställer bombningen av Dresden som den verkliga Förintelsen.

Antisemitism, antisionism och kritik av Israel i Tyskland
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en till gamla antijudiska myter (judar som slaktar/
äter barn) mer än uppenbara.

LÄROPROCESS
Man ska dock vara klar över en sak: sådana exem-
pel på öppen antisemitism kommer från vänsterns 
absoluta ytterkanter, de återfinns framförallt i res-
terna av maoistiska utbrytargrupper och dylikt. 
Idag kan man varken se eller höra yttringar av 
detta slag i större vänsterdemonstrationer. Och 
skulle de förekomma så skulle de möta kritik och 
motstånd. Det är resultatet av en kontinuerlig och 
fortfarande pågående debatt inom den radikala 
vänstern, en debatt som långsamt växte fram på 
1980-talet men fick ny fart efter 1989/1990 och 
som har lett till två huvudsakliga resultat:

Ett resultat var framväxten av radikala vänster-
grupper eller kommunistiska grupper för vilka 
kampen mot antisemitism utgör själva kärnan 
av deras identitet. Dessa grupper är även mycket 
Israelvänliga. I vissa fall är de till och med be-
redda att omfamna de mest nationalistiska och 
expansionistiska uppfattningarna hos den extrema 
politiska högern i Israel. Detta är den så kallat pro-
israeliska eller ”Antideutsche” (antityska)-rörelsen. 

För det andra följde ur debatten mellan pro-
palestinska och pro-israeliska grupper en läropro-
cess som ledde till en relativ marginalisering av 
extrema antisionistiska hållningar och en större 
medvetenhet om antisemitismen inom vänstern. 
Resultatet blev en mer balanserad kritik av Israel 
och en mer komplex syn på hela situationen i Mel-
lanöstern. Detta gäller för det största vänsterpar-
tiet, Die Linke, såväl som för många autonoma 
och antifascistiska grupper. 

Bakgrunden till denna konfrontation och till 
den läroprocess som följde, framställd på ett lite 

schematiskt sätt, är dominan-
sen av två ofta motstridiga 
tolkningsmönster i den tyska 
vänsterdebatten. Där finns å 
ena sidan en inom vänstern 
generell solidaritet med pa-
lestinierna som lever under 
ockupation, ett traditionellt 
ställningstagande för de sva-
ga, förtryckta, ockuperade. 
Men denna förståelse av kon-
flikten ”bryts upp” eller kolli-
derar med en annan tolkning 
som har sitt ursprung i tysk 
minnespolitik. Den alterna-
tiva förståelsen framhåller 
ett tyskt ansvar för judarna, 
inklusive känslighet inför 
antisemitism. I förhållande 
till den verkliga israelisk-pa-
lestinska konflikten finns ofta 
en motsättning mellan dessa 
båda perspektiv. De frihets-
kämpar du stödjer som just 

sådana kan vara antisemitiska eller bryr sig helt 
enkelt inte om vad som händer med det israeliska 
folket. Eller så kan den högt skattade judiska staten 
och fristaden för judar begå krigsbrott. 

Jag menar att detta utgör en strukturell ambi-
valens inom vänsterns solidaritetsrörelser. Att ta 
ställning för den ena sidan är uppenbarligen inte 
så enkelt, och att konstruera konflikten på ett 
hundraprocentigt dualistiskt sätt, som tidigare var 
vanligt, är heller inte enkelt. Detta synsätt är dock 
inte längre förhärskande, även om det såklart finns 
vissa som ignorerar denna grundläggande struk-
turella ambivalens och löser de inbyggda motsätt-
ningarna genom hundraprocentig ensidighet (för 
att minska dissonansen). Men på kollektiv nivå har 
en mer komplex debatt uppstått. Den erkänner 
goda och dåliga sidor hos alla parter både här och 
där (i Tyskland och i konflikten), och reflekterar 
över faran att vänsterns solidaritet med palestini-
erna kan falla i antisemitismens fälla.

Den här beskrivna nyligen utvecklade post-
antisionistiska komplexiteten i Tyskland, finns inte 
nödvändigtvis bara i enskilda människors sinnen 
(det gör den delvis), utan utgör ett kollektivt fram-
växande fenomen som grundas i den institutio-
naliserade och sedan länge pågående konflikten 
mellan proisraeliska och propalestinska läger, och 
som erbjuder fler valmöjligheter för framtida ge-
nerationer av aktivister. 

GRÅZON
Men trots alla läroprocesser så förekommer 
emellanåt antisemitism inom vänstern eller so-
lidaritetsrörelserna. Och, än viktigare, det finns 
fortfarande en gråzon där vänsterståndpunkter 
delvis kan stå i samklang med antisemitiska upp-
fattningar, även om de varken motiveras av anti-

semitism eller helt och hållet uttrycks som sådana. 
Problematiska inslag i den typen av ståndpunkter 
är bland andra:

• en radikal identifikation med ena sidan i 
konflikten

• dubbla måttstockar
• demonisering av Israel
• likgiltighet inför den israeliska befolkningens 

legitima intressen
• användandet av tvetydiga symboler 

eller metaforer som kan förstås som 
antisemitiska 

• förminskandet av antisemitismen såväl i 
dagens politiska vänster som i dess historia 

• och, allra viktigast, beredskapen att alliera 
sig med antisemiter och bortse från deras 
antisemitism. Den typen av agerande har 
skett från och till, bland annat i fallet Mavi 
Marmara.

Varför kallar jag detta en gråzon? Det behöver 
förklaras, då begreppet ogillas av många som vill 
se en tydlig skiljelinje mellan antisemitism och vad 
som uppfattas som moraliskt acceptabelt. Men en 
sådan åtskillnad är inte alltid möjlig.

För det första är den demoniserade andre i de 
flesta av dessa fall inte ”judarna” eller Israel som 
en symbol för judarna. Detta måste tas på allvar. 
När och var så är fallet måste visas genom en strikt 
hermeneutisk analys. Många visuella uttryck, 
symboler, metaforer och handlingar uppvisar 
en tvetydighet. Uppmaningar till bojkott kan av 
vissa stödjas utifrån antisemitiska känslor eller så 
uppfattas de som antisemitiska. För många, och i 
synnerhet för judar, kan de naturligtvis framkalla 
minnesbilder av den nazistiska bojkotten av judar. 
Å andra sidan finns det inte någon tidsöverskri-
dande antisemitisk essens i bojkottandet av varor. 
Det är exakt på denna punkt som vi träder in på 
realpolitikens område, och bedömningar av vad 
som sker där kan se olika ut. Vi träder också in i 
varseblivningens värld. Hur bojkott förstås bland 
allmänheten skiljer sig såklart åt mellan länder. 
Något som i Tyskland är åtminstone okänsligt i 
förhållande till judar kan framkalla helt andra kon-
notationer i till exempel Irland.

Det andra skälet till att beskriva detta som en 
gråzon är antisemitismens specifika beskaffenhet 
i dagens Tyskland. Den är fragmenterad, delvis 
latent, och i offentligheten fördömd, förbjuden 
och straffbar. Och det är ett utpräglat socialt fe-
nomen och inte ett individuellt psykopatologiskt 
dito. Det återfinns i diskursiva strukturer, gemen-
samma symboler, språk, berättelser och praktiker. 
Denna närvaro har till effekt att antisemitismen 
påverkar hela samhället (i likhet med sexism eller 
rasism), om än i olika grad, beroende på en rad 
andra faktorer. Alla de ”kriterier” för antisemitism 
som vanligen diskuteras, som t.ex. 3 D-regeln el-
ler EUMC:s kriterier, är begrepp som, i enlighet 
med den grundade teorins metoder, ökar insikten 
om fenomenet. Men de utgör inga lackmustest för 

Vänsterradikala Antifa demonstrerar: För delar av den tyska vänstern går 
antifascism och stöd för Israel hand i hand.
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antisemitism. Bara när det utgör ett syndrom där 
”den andre” är jude kan det klassificeras som anti-
semitism. Beklagligtvis är just detta fallet ofta nog. 

Ett exempel kan åskådliggöra den inbyggda 
svårigheten med att definiera händelsers (icke-)
antisemitiska karaktär. När vi ser en vänstersinnad 
person bilda opinion för en förtryckt grupp i La-
tinamerika eller Afrika och upptäcker att kritiken 
är ensidig eller till och med manikeisk, att den an-
vänder dubbla måttstockar och fokuserar på per-
soner när det handlar om sociala strukturer så kan 
vi tycka att detta är grovt förenklat, orättvist och 
kanske även ohederligt. Men vi skulle inte uppfatta 
det som antisemitiskt. Skulle vi upptäcka en lika 
bristfällig argumentation i relation till den israelisk-
palestinska konflikten så skulle vi överväga om den 
är antisemitisk. Och med all rätt – ibland!

Som Brian Klug noterat må mycket i denna 
debatt vara ohederligt – men ohederligt är inte 
detsamma som antisemitiskt. 

KONFLIKTERNA
Slutligen har vi kommit fram till konfliktområdet. 
När vi befattar oss med relationerna mellan antise-
mitism, antisionism och kritik av Israel så sitter vi 
fast i en sedan länge existerande väv av betydelser 
och vi tycks sysselsätta oss med närmast ontolo-
giska frågor om hur saker och ting ska förstås. Hela 
tiden ställs frågan: var ska vi dra gränsen? Mitt svar 
är att en gräns av detta slag inte kan dras på grund 
av den tvetydigheternas gråzon som här beskrivits. 
Därtill utgör inte antisemitismen och kritiken mot 
Israel endast ett endimensionellt kontinuum. De 
utgör en sammanflätning av åtminstone två olika 
diskurser som på flera sätt är intrasslade och sam-
manvävda med varandra. Diskursen om Israel och 
den israelisk-palestinska konflikten är påverkad av 
och ibland en del av den antisemitiska diskursen – 
och tvärtom. Men den påtagliga kopplingen mellan 
dessa fält ökar sannolikheten för att kritik av Israel 
ska övergå i antisemitism. 

Om vi vill bedöma olika hållningar till den is-
raelisk-palestinska konflikten moraliskt så måste 
vi alltid göra det utifrån minst två perspektiv och 
ta hänsyn till minst två olika diskurser. Så är inte 
alltid fallet, tyvärr. Jag har redan nämnt de hårda 
sammanstötningarna i såväl den allmänna debat-
ten som inom vänstern. Även om jag lovordat den 
nya komplexiteten och läroprocessernas effekter 
åtminstone i den senare kretsen så förs debat-
ten trots detta ganska ofta på ett olyckligt sätt. 
Kommentatorer ignorerar ofta eller undviker att 
reflektera över fenomenets inneboende tvetydiga 
karaktär och dess gråzoner. I Tyskland finns en 
anti-antisemitisk diskurs som tecknar en missle-
dande svartvit bild. Verktygen som används är: 

• en uteslutande ”moralisk kommunikation”, en 
sorts kommunikation som endast känner till 
gott och ont, svart och vitt, och där Förin-
telsen utgör den allestädes närvarande mått-
stocken när samtida fenomen ska bedömas 

– vilket inte är till någon hjälp för att behandla 
alla slags fenomen

• en dekontextualisering av den verkliga kon-
flikten, dvs. det bortses ifrån att konflikten i 
sig själv är en källa till hat vid sidan av anti-
semitismen

• allra vikigast, diskursen ignorerar nästan helt 
antisemitismens genuint sociala karaktär och 
de implikationer detta medför 

Jag kallar denna tyska diskurs för ”de andras 
antisemitism”. Dess huvudsakliga brist är att den 
inte reflekterar över sin egen insnärjdhet i Tysk-
lands nationalsocialistiska och antisemitiska för-
flutna och alla tafatta försök att komma till rätta 
med  detta förflutna. Det är tvärtom en jakt på 
att göra andra ansvariga. Det senaste exemplet 
på denna typ av diskurs var kampanjen mot vän-
sterpartiet (Die Linke) 2011 och expertrapporten 
om antisemitism som lämnades till det tyska par-
lamentet. När det gäller vänsterpartiet handlade 
det om några i verklig mening problematiska inci-
denter på ytterflanken som på ett missledande sätt 
generaliserades och lämnade rum för rena lögner. 

Expertrapporten till det tyska parlamentet 
framställde till stor del antisemitismen som ett 
problem i samhällets ytterkanter. Huvudkapitlen 
behandlade extremhögern, den yttersta vänstern 
och den radikala islamismen. Trots att fler än 90 
% av alla incidenter hade högerextrem bakgrund 
så kunde kommissionen skuldbelägga regeringens 
mest älskade fiender lika mycket. Och på så sätt 
ursäktades delvis samhället i stort och dess pro-
blem med en fortlevande antisemitism.

Denna diskurs syftar till att externalisera det 
strukturella problemet med antisemitism. Fram-
för allt saknar den en djupare reflektion kring de 
högljudda kritiker som vägrar acceptera gråzoner 
och nyanser och den repetitiva konfliktdynamiken 
med sina nedslående  debattritualer. Även dessa 
aspekter måste beaktas – eller, annorlunda ut-
tryckt: det krävs större självreflektion. 

SLUTSATSER
Den bild jag har försökt teckna visar att antisemi-
tism förekommer även i kritiken mot Israel. Den 
visar också på läroprocesser och tuffa debatter, 
båda i hög grad knutna till en diskurs och kontext 
vars strukturer är specifikt tyska. Vid sidan av att 
peka på det beklagliga faktum att antisemitism och 
antisemitisk antisionism fortfarande existerar, vill 
jag i mina slutsatser lyfta fram ytterligare två pro-
blem som vi också måste befatta oss med.

Det första är vad Robert Fine kallat den ”me-
todologiska separationen mellan rasism och 
antisemitism”. Vi möter detta problem inte bara 
i forskningen utan också i den politiska debatt 
jag beskrivit, som kännetecknas av en märklig 
antagonism mellan två allianser. På ena sidan 
finns solidaritetsrörelsen för Palestina med sitt 
engagemang mot rasism och sin blindhet när det 
gäller antisemitism. På den andra sidan återfinns 

de som är starkt kritiska mot antisemitism och 
mycket vänligt inställda till Israel, men som ganska 
ofta tonar ned rasismen och i synnerhet den om-
fattande antimuslimska rasism som växer i våra 
samhällen. De som befinner sig någonstans mellan 
dessa poler har svårt att göra sina röster hörda 
då deras mer komplexa uppfattningar passar illa 
på demonstrationsplakat. När det gäller antise-
mitism gör motsättningar mellan olika politiska 
intressen och de oerhörda moraliska anspråk som 
präglar denna debatt att faran för överdrifter och 
förminskning hela tiden är närvarande. 

För det andra, när det gäller forskning och 
framtida behov på detta område, så vill jag föreslå 
att man till antisemitismforskningen lägger me-
ta-forskning om antisemitism och angränsande 
fenomen, reaktioner, antisemitismdebatter och 
skandaler. Jag har inte sett mycket som övertygar 
mig på detta område sedan Werner Bergmanns 
bok ”Antisemitismus in öffentlichen Konflikten” 
(Antisemitism i offentliga konflikter). Som jag 
har försökt beskriva i min föreläsning är jag över-
tygad om att antisemitism även måste analyseras 
som en del av ett bredare diskursivt fält som in-
rymmer ”antisemitism/judar/Israel/filosemitism 
etc”. Med tanke på 
den komplexitet 
och inre dynamik 
som präglar detta 
diskursiva fält – 
en dynamik som 
sträcker sig lång 
bortom berättel-
serna om ”det eviga 
hatet” – måste det 
undersökas både 
teoretiskt och em-
piriskt. Jag är också 
övertygad om att 
foucauldiansk eller 
post-foucauldiansk 
kritisk diskursteori 
kan spela en frukt-
bar roll i denna 
forskning. Be-
grepp som jag har i 
åtanke är episteme, 
diskursiva forma-
tioner, talarnas 
positioner, subjek-
tifiering och kam-
pen om betydelser. 
Detta är alltså ett 
arbete som återstår 
att göra.

Peter Ullrich
Översättning: 

Henrik Bachner 
med hjälp av 

Stéphane Bruchfeld.

PETER ULLRICH
Dr. Dr. Peter Ullrich 
är sociolog verksam 
vid Centrum för anti-
semitismforskning och 
Institutet för forskning 
om protest- och sociala 
rörelser vid Berlins tek-
niska universitet. Han 
är författare till bl.a. 
Deutsche, Linke und der 
Nahostkonflikt. Politik 
im Antisemitismus- und 
Erinnerungsdiskurs 
(2013); Linke, Nahost-
konflikt, Antisemitis-
mus. Wegweiser durch 
eine Debatte (2012); 
Die Linke, Israel und Pa-
lästina. Nahostdiskurse 
in Großbritannien und 
Deutschland (2008). 

FO
TO

: D
AV

ID
 A

U
S

S
E

R
H

O
FE

R



svenska
kommittén

mot
antisemitism14

”Vi kom från olika delar av Europa, var i 
olika åldrar och hade olika bakgrunder. 
Därför blev det ofta väldigt långa och liv-
liga diskussioner, något jag uppskattade. 
Vi var inte alltid överens, men jag tror att 

alla lärde sig mycket”. Så beskriver Hanna Jansson 
det veckolånga EU-projektet ”East-West-East” i 
Berchum, Tyskland, där hon under min ledning 
deltog tillsammans med tre andra medlemmar i 
SKMA Ungdom. 

Projektet, som årligen samlar ett tiotal organi-
sationer från olika länder, främst i Östeuropa, har 
som mål att inspirera unga människor till att bli 
aktiva EU-medborgare som verkar för solidaritet 
och tolerans.   

Programmet bestod bland annat av föreläs-
ningar och gruppövningar. En välbesökt work-
shop hölls av SKMA tillsammans med den ryska 
organisationen Rovesnik-Rovesniku (”jämnåriga 
emellan”). Vi diskuterade det hot mot ett tolerant 
och öppet Europa som högerextrema partier och 
rörelser utgör, den propaganda de sprider mot 
judar och andra grupper samt det ansvar vi som 
individer har att stå upp för allas lika värde.

UNDER WORKSHOPEN GJORDE vi även ett uppskattat 
studiebesök hos den tyska antirasistiska organi-
sationen Netzwerk für Demokratie und Courage 
(Nätverk för demokrati och mod). De genomför 
årligen ca 1 500 seminarier runt om i landet, och 
besöker bland annat skolor för att diskutera för-
domar, diskriminering och rasism. Jag passade på 
att fråga hur de arbetar för att främja pluralism, 
tolerans och respekt bland unga.

Enligt Anne Brülls, projektansvarig på NDC, 
finns en bristande medvetenhet om och känsla 
för diskriminering och rasism i det tyska samhäl-
let. Hon ser skolan som en nyckel för spridandet 
av demokratiska värderingar. Det handlar om att 
öka kunskapen om farorna med rasistiska och 
antisemitiska attityder:

”När man behandlar ämnen som diskrimine-
ring och rasism är det är viktigt att skapa en öp-
pen atmosfär, där alla kan delta på lika villkor”, 
säger Brülls. ”Vi tror också på att unga utbildar 
andra unga. Genom att engagera våra utbildade 
volontärer skapar vi positiva förebilder.” 

Just positiva förebilder är något som åter-
kommer i Anne Brülls svar, exempelvis i frågan 
om civilkurage. Likt SKMA lägger NDC stort 
fokus i sina utbildningar på individens eget 
ansvar och möjlighet att göra skillnad. Unga 
tränas i att agera i olika situationer, bland an-
nat genom rollspel. Men civilkurage behövs inte 
bara på skolgården eller i kompisgänget, menar 
Anne Brülls: 

”I vårt projekt ‘ta tillbaka ditt www’ behand-
lar vi diskriminering på nätet, och erbjuder unga 
ökad kunskap om rasistiska och antisemitiska ide-
ologier. Förmågan att visa civilkurage på Internet 
övas upp genom diskussioner, övningar och aktivt 
deltagande i olika onlineforum.”

SVENSKA UNDERSÖKNINGAR INDIKERAR inte någon minsk-
ning av antijudiska attityder på senare år. Snarare 
tvärtom. Situationen är likartad i Tyskland, något 
Anne Brülls känner av i sitt arbete: 

”Antisemitiska attityder påträffas överallt i det 

tyska samhället, såväl 
hos majoritetsbefolk-
ningen som inom oli-
ka minoritetsgrupper. 
De är ofta kopplade 
till nutida frågor som 
finanskriser, kapita-
lism och konflikterna 
i Mellanöstern. I sko-
lan är ‘jude’ ett vanligt 
förekommande skälls-
ord bland elever.”

På frågan vad man kan göra för att stoppa 
högerextrema rörelsers framfart, en av frågor-
na för vår workshop i Tyskland, svarar Anne 
Brülls slutligen att det är viktigt att tydligt och 
bestämt ta avstånd – för att förhindra en nor-
malisering:

”I samtal och debatt ska högerextrema stånd-
punkter inte tolereras. Det är viktigt att personer 
som ger uttryck för rasistiska, antisemitiska, sex-
istiska eller homofoba attityder möter motstånd. 
Dessutom måste vi komma ihåg att intolerans 
påträffas inom hela det politiska spektrumet. 
Det kräver en bred social debatt om hur vi vill 
leva tillsammans, det är viktigt att politiker och 
andra med inflytande sätter frågan om solidaritet 
på agendan. Sist men inte minst måste de som 
höjer sina röster mot högerextrem propaganda 
stöttas. Individer och organisationer som agerar 
i dessa frågor bör få uppskattning för det – ofta 
ideella – arbete de gör.”

Mathan Ravid

SKMA ledde en workshop om högerextremism, antisemitism och rasism.

SKMA utbildar 

Europeiska lärdomar 
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M
ånga förknippar 
idag Malmö med 
hot och våld mot 
judar. Den för-
medlade bilden 
av staden kan 

ibland vara överdrivet dys-
topisk, inte minst i utländska 
medier. Orsakerna till den 
negativa uppmärksamheten 
är dock högst reella och all-
varliga. Invånare som öppet 
vågat visa sin judiska iden-
titet har farit illa, judiska 
institutioner har utsatts för 
skadegörelse och i statisti-
ken över anmälda hatbrott 
med antisemitiska motiv 
sticker Malmö ut i negativ 
bemärkelse. Under lång tid 
reagerade kommunledning-
en med tystnad och bagatel-
lisering eller med försök att 
rationalisera judehatet.

Efter det tidigare kommunalrådet Ilmar 
Reepalus avgång har situationen förbättrats. 
Positiva steg har tagits. Svenska kommittén 
mot antisemitism (SKMA) har exempelvis 
i samverkan med Malmö stad hållit flertalet 
lärar- och elevutbildningar. Värdet av dessa 
ska inte underskattas. Ungdomsutbildningen 
i SKMA:s regi som jag själv deltog i förra året 
har för mig betytt otroligt mycket, och gett mig 
möjlighet att föra vidare kunskapen i min skola 
och umgängeskrets. 

I staden finns även lokala eldsjälar som Sia-
vosh Derakhti, grundare av föreningen Unga 
mot antisemitism och främlingsfientlighet, 
som med små eller inga resurser dagligen sli-
ter för att göra Malmö till en mer tolerant 
plats. 

Kommunstyrelsens ordförande Katrin 
Stjernfeldt Jammehs deltagande i en kippa-
vandring anordnad av Judiska församlingen 
var en viktig symbolisk markering, inte minst 
i skuggan av hennes företrädares många tvek-
samma uttalanden om antisemitismen i staden.

MYCKET MER KAN och bör dock göras, speciellt från 
politiskt håll. I en intervju i Dagen från februari i år 
berättar Malmörabbinen Schneur Kesselman att 
han köpt bil för att kunna förflytta sig i staden. På 
så sätt hoppas han slippa trakasserierna han ofta 
fått utså när han vistats på öppen gata. 

Rapporter om judar som säger sig flytta från 
staden på grund av upplevd utsatthet inkom-
mer än. Glåporden mot den judiska minoriteten 
fortsätter att vina genom luften, inte minst bland 
unga. Samtidigt som politiker från demokratiska 
partier i regel står alltför tysta.

Annat är det med Sverigedemokraterna och 
andra intoleranta krafter, som ser sin chans att 
kidnappa frågan. I övriga partiers frånvaro pre-
senterar man en problembeskrivning styrd av 
politiska motiv. Förvisso existerar antisemitiska 
attityder hos en del Malmöbor med bakgrund i 
Mellanöstern, men i SD:s propaganda görs antise-
mitismen om till ett ”muslimskt” problem, stadens 
muslimer framställs som en enhetlig och hotfull 
grupp som ensamma och kollektivt bär ansvar för 
antisemitismen. 

ISLAMOFOBI KAN ALDRIG accepteras av 
oss som på allvar vill motverka 
antisemitism. Många är vi som 
snabbt genomskådar SD:s ihåliga 
resonemang, det är uppenbart att 
ett egentligt intresse för att för-
bättra judarnas situation saknas. 
Några förslag på hur antisemitiska 
attityder ska motverkas presente-
ras inte. Någon förståelse för de 
idéhistoriska arv som underblåser 
antisemitism visar man inte, med 
sina nynazistiska rötter är man ju 
själva en del av arvet. 

I det debattvakuum som uppstår 
tycks dock SD:s beskrivning av si-
tuationen på sina håll etableras som 
rimlig. Det råder brist på alterna-
tiva skildringar, förslagen på kon-
struktiva lösningar med tolerans 
och öppenhet som mål är för få.

Mångfalden och acceptansen för 
olikheter har länge varit en viktig 
grund för att jag och andra har trivts 

med Malmö som hemstad. En grund som skakas 
allvarligt när antisemitismen tillåts att breda ut sig. 
Fördomar och hat mot judar och andra grupper 
kan bekämpas – kunskap, dialog och möten männ-
iskor emellan tror jag är centrala verktyg i denna 
kamp. Tillsammans kan vi förändra situationen, 
men det krävs vilja. Inte minst från politiskt håll.

MALMÖPOLITIKER, VI BEFINNER oss mitt i ett valår, nu mer 
än någonsin måste frågan upp på den politiska 
dagordningen. I det nyligen genomförda EU-valet 
vann intoleranta krafter ytterligare mark, även i 
Sverige. Jobb, skola och välfärd i all ära – men här 
står grundläggande värden på spel. Alla medbor-
gare har rätt att känna sig trygga i sin egen hem-
stad. Diskutera saken, för debatt, och kom gärna 
med konkreta svar på hur ni vill få stopp på anti-
semitismen i vår stad. Tystnad är inget alternativ.

Samuel Lindelöf
Samuel Lindelöf går andra året på St. Petri 

gymnasium i Malmö,  
och är medlem i SKMA Ungdom.

Vad tänker Malmös 
politiker göra åt 
antisemitismen?
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Engagemanget har ökat, men Malmös politiker måste bli ännu tyd-
ligare i sitt arbete mot antisemitismen. Tystnad och oklarhet skapar 
även utrymme för SD att exploatera frågan, skriver Samuel Lindelöf, 

gymnasieelev i Malmö och medlem i SKMA Ungdom.

Synagogan i Malmö. 
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ELEV- OCH STUDIERESOR
27-31 MAJ
Mikael Enoksson leder en studieresa 
för lärare till Auschwitz-Birkenau 
och Krakow. Resan anordnas för 
medlemmar i Lärarnas Riksförbund.

29 JUNI - 13 JULI
SKMA arrangerar en studieresa till 
Israel för lärare och SKMA ungdom. 
Gruppen deltar bland annat i den ni-

onde internationella konferensen på 
Yad Vashem om Holocaust Educa-
tion samt i ett seminarium om anti-
semitism och rasism på Center for 
Humanistic Education vid Ghetto 
Fighter’s House på kibbutz Lohamei 
Hagethaot.

UTBILDNINGAR OCH SEMINARIER
28-31 MAJ
Avslutande möte i Stockholm för EU-

projektet Preserving and presenting 
Holocaust Survivor Testimonies.

16-20 JUNI
Lena Jersenius deltar på konferens i 
Berlin för utbildare som arbetar med 
projekt om antisemitism, rasism och 
diskriminering i Europa. Huvudar-
rangörer är Anne Frank House, 
Anne Frank Zentrum och Bundes-
zentrale für politische Bildung. 

MÖTEN OCH ARRANGEMANG
22 APRIL
SKMA och Forum för judiska 
studier vid Uppsala universitet 
arrangerade i Stockholm en före-
läsning med den tyske sociologen 
Peter Ullrich på temat ”Antise-
mitism, antisionism och kritik 
av Israel i Tyskland – problem, 
stridsfrågor och läroprocesser” 
(se s. 10).

Kalendarium

Nominera till ELSA-priset 2014
ELSA-priset är en årlig utmärkelse som Svenska kommittén mot antisemitism (SKMA) delar ut till unga 

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

Nomineringar till ELSA-priset 2014 ska skickas till SKMA  

på info@skma.se eller SKMA, Box 22330, 104 22 Stockholm  

senast 1 oktober 2014. 

Läs mer om ELSA-priset på skma.se/elsa-priset/ eller kontakta info@skma.se, tel. 08-667 60 90.svenska
kommittén

mot
antisemitism

STÖDER SKMA
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BETALD ANNONSPLATS

Det du ger får du tillbaka
– bli bäst på sälj!

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

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

Om Susanne  Einhorn:

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

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

event
fakta

nyhetsbrevseplustidning

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

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

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

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

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

BESTÄLLIDAG!
Boken som inspirerar dittteam!

Vill du ha någon som tillvaratar 
våra judiska intressen imorgon? 

Bli då medlem i en 
Judisk församling idag!

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

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

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

Bli medlem i en församling nära dig!

Judiska Församlingen
Göteborg

www.judiskaforsamlingen.se
www.jfst.se

www.jfm.se
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De judiska församlingarna har som uppgift att möjliggöra ett  
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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
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Stort sortiment 
industriella kameror

Över 20 års erfarenhet 
av Machine Vision!

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

Investering i Kunskap AB
Strategikonsulting & Investeringar

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

Willy  
Silberstein 

AB 
erbjuder

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

träning med Willy Sil-
berstein, dina chanser 

att nå ut förbättras 
avsevärt. 

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

debatter eller utfrågn-
ingar.

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

moderator: 
 

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

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

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

derhållande.”  
Björn Rosengren, f d 

näringsminister

Willy Silberstein,  
070 606 26 00

willy@silbersteinab.se
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FÖRST IGEN

– mer än bara beteende 

Ny produktserie

Etabl.
1973

för
individutveckling, grupputveckling

och organisationsutveckling

Vi utbildar
externa och interna handledare

– 8 veckor och 3 tillfällen
– 8 deltagare och 2 handledare

För ytterligare information
besök

www.ipu1973.se

Talent Insights

S T Ö T T A R  A R B E T E T  
M O T  A N T I S E M I T I S M
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BILDAD I ENLIGHET MED NANSEN-KOMMITTÉNS DEKLARATION, OSLO 1983

•	 är en ideell, religiöst och politiskt obunden organisation, som 
har till ändamål att förebygga och motverka antisemitism och 
rasism.

•	 bedriver en varierad, rikstäckande verksamhet.
•	 informerar politiker, myndigheter och media om rasism och an-

tisemitism.
•	 samarbetar med utländska organisationer, universitet och for-

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

andra svenska demokratiska antirasistiska organisationer. Vi sa-
marbetar även med Forum för levande historia.

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

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

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

STÖD SVENSKA KOMMITTÉN MOT ANTISEMITISM
PLUSGIRO 30 1 29-1, BANKGIRO 861-6112
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