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Mats Fuchs, sty-
relseledamot 
i Vänsterpar-

tiet i Helsingborg, har 
spridit antisemitisk 
propaganda på Face-
book, avslöjade nät-
publikationen Aktuellt 
Fokus i april. 

Fuchs har vid flera 
tillfällen frammanat 
bilden av en judisk eller 
”sionistisk” världskon-
spiration. Han har bland 
annat hävdat att ”allt ka-
pital och all reell makt i 
världen är knuten till en 
klick sionister”, att ”de 
flesta banker världen 

över [drivs] av judiska 
familjer”, att ”judar och 
sionister” i kraft av ”sin 
politiska makt och sina 
pengar [har] full kon-
troll av världens ledare” 
och har ”pressen i sin 
hand”. 

2009 tvingades en 
annan styrelseleda-
mot i V i Helsingborg 
avgå efter att ha spridit 
antisemitiska konspira-
tionsteorier. Fuchs sit-
ter dock kvar i styrelsen 
för V i Helsingborg och 
ansvarar enligt hemsidan 
för partiets antirasistiska 
arbetsgrupp. 

Den 23-24 april ar-
rangerade SKMA en 
fortbildning om För-
intelsen, antisemitism 
och antiziganism i 

Kalmar. Utbildningen ingick i det 
omfattande utbildningsprojekt om 
Förintelsen och rasistiska och anti-
demokratiska idéer idag som SKMA 
genomför med stöd av regeringen.

I samband med seminariet i Kal-
mar arrangerades ett möte med Li-
via Fränkel, överlevande från För-
intelsen. Intresset var mycket stort. 
Runt 300 personer – högstadieele-
ver och lärare från orten som del-
tagit i SKMA:s utbildningar, deras 
familjer och klasskamrater samt andra intresserade – lyssnade 
till Livia Fränkels berättelse om sin uppväxt i Norra Transsyl-
vanien och vad som hände hennes familj under Förintelsen.  
Fortbildningen riktade sig i övrigt framför allt till lärare och 
andra personer som arbetar med utbildnings-, ungdoms- och 

integrationsfrågor. Idéhistorikern Stéphane Bruchfeld föreläste 
om Förintelsens faser och förlopp, idéhistorikern Henrik Bach-
ner om antisemitism, historikern Jan Selling om antiziganism 
och läraren Mikael Enoksson om pedagogiska metoder i under-
visningen om Förintelsen. 

n y h e t s b r e v

svenska
kommittén

mot
antisemitism

J U N I  2 0 1 5

Jihadis mens 
judehat

”Jag menar att den 
jihadism vi ser i 
Europa i form av IS 
har nya inslag och 
kombinationer. Den 
är skicklig i sociala 
medier och den 
kombinerar tre olika 
antisemitiska upp-
fattningar. Den är en 
kombination av 
1) klassiska europe-
iska antisemitiska 
konspirationsteorier
 2) Illuminati–
liknande-konspira-
tionsteorier och
3) antisemitiska 
uppfattningar med 
hänvisning till en 
vantolkning av mus-
limska teologiska 
texter.
[…] Med hjälp av 
sin propaganda i 
sociala medier in-
spirerar IS personer 
som Omar Hamid 
[i Köpenhamn] att 
utföra antisemitiska 
terrordåd världen 
över. Deras tydliga 
mål är att skapa 
kaos och rädsla hos 
människor. Fler som 
är nära ungdomar 
måste börja tala 
om och lära sig mer 
om denna antise-
mitism och dess 
konspirationsteorier 
i sociala medier.”

Evin Ismail
Arena 3/2015

Hundratals lyssnade  
till vittnesmål

nazistiska svenskarnas parti meddelade i maj att partiet läggs ner. 
Beslutet följde på uteblivna valframgångar och ökat medlem-
stapp. Partiet, som tidigare hette Nationalsocialistisk front, 
ställde upp med kandidater i 34 kommuner i valet 2014 men 
fick inget mandat. 

I Expo Idag (11/5) skriver Daniel Poohl att nedläggningen 
inte nödvändigtvis innebär en försvagning av den högerex-
trema miljön i sin helhet. Det har uppstått ett vakuum mellan 
Sverigedemokraterna, som hårt arbetat på att uppfattas som 
rumsrena, och det radikala och öppet antisemitiska Svenska 
motståndsrörelsen, men tomrummet kommer att fyllas med 
annat, tror Poohl: 

”Tankesmedjor, alternativa nyhetskanaler, konsertverksamhet, 
politiskt våld, autonoma lokala grupper. Allt är möjligt i extrem-
högerns nya landskap. En sak vet vi. Deras verksamhet kommer 
att fortsätta drabba människor som inte passar in i deras värld 
och underblåsa hatet mot minoriteter och demokratin.”  

Svenskarnas parti nedlagt

Runt 300 personer lyssnade till Livia Fränkels vittnesmål. 
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SKMA är idag en central instans för 
journalister, politiker, forskare, stu-
denter, lärare och elever som vill ha 
information om antisemitism eller 
tips på litteratur och föreläsare som 

behandlar ämnet. 
Våra inlägg i debatten och de analyser i frågan 

som vi publicerar på vår blogg och i nyhetsbre-
vet får ofta stor spridning och refereras återkom-
mande till i traditionella och sociala medier. Det 
har vi sett åtskilliga exempel på under senare år.

    Viss opinionsbildning har en ganska direkt 
effekt, men ibland verkar den på sikt och på ett 
mer indirekt sätt. Ett exempel: SKMA och sär-
skilt Samuel Nudel, som ingår i vårt ungdoms-
nätverk, har under lång tid uppmärksammat 
hur vissa hiphop-artister sprider antisemitiska 
uppfattningar och konspirationsteorier. Detta 
är allvarligt, inte minst därför att dessa artister 
är mycket populära bland unga. Många ser dem 
som förebilder. 

Vad som gör saken extra allvarlig är att ar-
tisterna ofta framställs som antirasister och 
anlitas för arrangemang som presenteras som 
antirasistiska. När kritik riktats mot att de 
bjuds in har arrangörerna i flera fall svarat 
att artisternas uttalanden alls inte är antiju-
diska utan ”Israelkritiska” eller att de skulle 
ha ”bett om ursäkt” för eventuella olämpliga 
påståenden. 

SKMA har då enträget upplyst dem om att 
detta inte stämmer, att påståenden om att judar 
eller ”sionister” styr medier, banker, USA, Isla-
miska staten och så vidare återspeglar klassisk 
antisemitism och att några avståndstaganden 

från uttalandena aldrig framförts. Vi har också 
i tydliga ordalag förklarat att antisemitism är 
oförenligt med antirasism. 

Med tiden har vårt agerande haft en tydlig 
effekt. Nu senast såg vi det i Karlstad. Där 
arrangerades den 30 maj Kronoparkens dag, 

en festival som hyllar mångfald. Till festiva-
len hade arrangörerna, däribland Karlstads 
kommun, bjudit in rapparen Dani M. När 
detta uppdagades hoppade höjdhoppsstjär-
nan Stefan Holm och Karlstads universitet 
av med hänvisning till artistens antijudiska 
uttalanden. 

    Att kommunen står bakom inbjudan är lika 
obegripligt som idén att hylla mångfald med en 
antisemitisk artist. Men att andra markerar mot 
judehat är oerhört viktigt. 

EN TENDENS SOM bekymrar mig är det återkomman-
de och mycket ytliga retoriska bruket av Förintel-
sen som liknelse i den samtida debatten. Ett ak-
tuellt exempel är vice statsminister Åsa Romsons 
försök att i en tv-debatt likna flyktingkatastrofen 
på Medelhavet vid Auschwitz.

Det som sker på Medelhavet är fruktansvärt, 
men att dra paralleller till nazismens förintelse-
politik leder helt vilse. Det är en liknelse som både 
relativiserar Auschwitz och bidrar till ökad oklar-
het och okunskap om vad nazismen och Förintel-
sen faktiskt var, samtidigt som den inte bidrar till 
ökad insikt om den pågående katastrofen.  

Jag – och många med mig – kritiserade Åsa 
Romsons uttalande. Som väl är tog Romson till 
sig av kritiken och medgav att jämförelsen var 
felaktig. 

ETT STORT OCH viktigt projekt som vi driver är ut-
bildningen för elever och lärare om Förintelsen 
och antisemitism och rasism i dag (se Nyhets-
brev mars 2015). Under ledning av Lena Jerse-
nius, Mathan Ravid och Ewa Andersson har hit-
tills sex grupper med drygt 200 ungdomar och 
runt 40 lärare från olika delar av Sverige besökt 
Förintelsens platser i Polen och deltagit i semi-
narier här hemma. 

Betydelsen av utbildningssatsningar av detta 
slag kan knappast överskattas. Responsen bland 
deltagarna har också varit mycket positiv. I höst 
fortsätter vi!

Willy Silberstein
Ordförande för Svenska kommittén  

mot antisemitism

PARALLELL SOM LEDER VILSE

»Obegripligt att 
hylla mångfald 

med antisemitisk 
artist.«

Willy Silberstein
Ordförande för Svenska kommittén mot antisemitism

Donation till Eva Grünwalds minne
Svenska kommittén mot antisemitism (SKMA) har mottagit en större donation från Susanne och Thomas 

Grünwald till minne av deras mor Eva Grünwald. Donationen förvaltas och administreras av SKMA. Avkastningen 
ska i enlighet med donatorernas önskan användas till utbildningsmaterialet om Förintelsen ”Vad är en människa?”. 

SKMA riktar ett varmt tack till Susanne och Thomas Grünwald för den generösa gåvan.
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Dominique Reynié

J
udar var offer i hälften av alla 
rasistiska angrepp som rap-
porterades till det franska 
inrikesdepartementet förra 
året, trots att de bara utgör 

omkring en procent av befolkningen. 
Hatbrotten mot muslimer har också 

blivit fler. Genomsnittsinvånaren är 
betydligt mer fientligt inställd till per-
soner med nordafrikanskt ursprung än 
till judar. 

– Men idag kan man bli mördad bara 
för att man är jude, säger Dominique 
Reynié. 

Han är statsvetare och professor 
vid högskolan Sciences Po i Paris, di-
rektör för den liberala tankesmedjan 
Fondapol, och har gjort flera studier 
om antisemitismen i dagens Frankrike. 
(Efter att den här intervjun gjordes har 
han meddelat att han ställer upp i de 
regionala valen i höst för högerpartiet UMP, som just har bytt namn till 
Les Républicains.) 

– Jag är döpt till katolik. Jag måste säga det. Annars tror folk att jag intres-
serar mig för antisemitism bara för att jag skulle vara jude. 

NIO PERSONER, VARAV tre barn, har dödats i Frankrike sedan 2006 på grund av 
att de var judar. Morden på tre personer på det judiska museet i Bryssel 
förra årets begicks också av en fransman. 

Efter attentaten i Paris i januari florerade idéer om att det låg en konspira-
tion bakom dåden. Den franska eller den israeliska säkerhetstjänsten skulle 
till exempel ha organiserat attackerna för att misskreditera islam. 

Några små detaljer i suddiga bilder på videofilmer presenterades som 
bevis för att det inte var de utpekade terroristerna som var de verkliga 
förövarna, trots att det fanns så många fler bevis för att det verkligen 
var så. 

Konspirationsteorierna uppfattas som en verklig farsot bland skolelever 
i Frankrike. Efter attentaten lovade skolministern Najat Vallaud-Belkacem 
att skolorna ska bli bättre på att lära eleverna kritiskt tänkande. 

Enligt Dominique Reynié upprätthålls antisemitismen av teorier om en 
judisk komplott. 

– Antisemitismen är en konspirationsteori. Den bygger på idéer om att 
några individer, som inte har några hemländer, kontrollerar finansvärlden. 
De kan få krig att bryta ut, eller förorsaka sjukdomar. 

Som exempel nämner han ”Sions vises protokoll”. Det är allmänt känt 
att skriften som beskriver en judisk konspiration, är en förfalskning som 
författades av den tsar-ryska säkerhetstjänsten för över hundra år sedan. 
Ändå sprids den idag, inte minst i arabvärlden, som om det vore en text 
som beskrev verkligheten.

MEN ÄVEN OM morden på judar i Frankrike 
i modern tid i huvudsak har begåtts av 
unga fanatiska islamister, är det framfö-
rallt bland extremhögerns sympatisörer 
som tron på en judisk konspiration är 
som starkast, visar Dominique Reyniés 
forskning. 

47 procent av de som röstade på 
den Nationella Frontens ledare Ma-
rine Le Pen 2012 tror till exempel att 
judar kontrollerar medierna, mot 22 
procent av hela befolkningen. 38 pro-
cent inom samma väljargrupp tror att 
det existerar en sionistisk komplott 
på global nivå.  Motsvarande siffra 
för genomsnittsinvånaren är 16 pro-
cent. 

Ytterligare två andra grupper ut-
märker sig som något mer fientligt 
inställda till judar än andra; personer 
som sympatiserar med Vänsterfronten, 

och vissa muslimer. 
Bland de sistnämnda ökar antisemitismen ju mer religionsutövande man 

är. Men statsvetaren säger att han i dagsläget inte har någon förklaring till 
varför. 

Hans slutsatser om antisemitismen bland muslimer har kritiserats av en 
av hans kollegor; den franska sociologen och statsvetaren Nonna Mayer. 
Hon hävdar att befolkningsunderlaget i studien inte är tillräckligt stort. 

Fondapol publicerar hennes kritik på sin hemsida. Men Dominique Rey-
nié hävdar att han inte skulle ha offentliggjort studien om den inte byggde 
på vetenskapliga metoder. 

VÄNSTERFRONTEN STÅR TILL vänster om det regerande Socialistpartiet och rörel-
sens sympatisörer är i allmänhet antirasister. Men enligt Dominique Reynié 
döljer sig i vissa fall ett judehat bakom ett stöd för Palestina.  

– Man kan givetvis kritisera Israel utan att vara antisemit. Men ibland 
förekommer en märklig sammanblandning av kritik mot Israel och en fö-
reställning om att judar kontrollerar den kapitalistiska världen. 

Dominique Reynié beklagar att det är vanligt att antisemitismen uppfat-
tas som ett problem som bara berör judar. 

– När man börjar ge sig på judar, börjar man också angripa andra indi-
vider för vad de är. 

Antisemiter är ofta intoleranta mot svarta, araber och homosexuella och 
mot religionen islam.  

Anna Trenning-Himmelsbach
Frilansjournalist, Frankrike 

En presentation av Fondapols undersökning finns 
på franska på www.fondapol.org 

– Tron på en judisk komplott är fortfarande grundläggande inom 
antisemitismen, säger den franske forskaren Dominique Reynié.  

Även om morden på judar i Frankrike i huvudsak har begåtts av extre
ma islamister är det framförallt extremhögerns väljare som tror på 

konspirationsteorier.  
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florerar i Frankrike
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I vintras skrev jag en debattartikel på 
temat Varför har socialdemokrater 
svårt att debattera antisemitism? i 
socialdemokratiska Tiden. 

I artikeln tog jag upp två av antise-
mitismens särdrag. I främlingsfientliga fö-
reställningsvärldar brukar fienden utmålas 
som svag eller direkt underutvecklad, men 
antisemitismen framställer istället judarna 
som mäktiga och farliga. I motsats till an-
dra främlingsfientliga strömningar kan 
inte heller antisemitismen föras tillbaka till 
svensk migrationspolitik. Dagens antisemi-
tism larmar inte om en judisk massinvand-
ring, utan förmedlar istället förställningen 
om en global judisk makt. Jag menar att det 
bland många socialdemokrater funnits en 
okunskap om dessa tankestrukturer, vilket 
gjort att man har haft svårt att diskutera 
och ibland upptäcka antisemitismen. 

En vänsterkritik som riktat sig mot ban-
kers och mediers makt kan ibland flyta 
samman med en antisemitisk retorik om 
de mäktiga judarna. Den tyske marxisten, 
tillika en av grundarna av SPD, August Bebel, 
brukar tillskrivas äran att ha formulerat det mer 
koncist: ”Antisemitism är socialism för dårar”.

Istället för att dyka upp i den flyktingpolitiska 
debatten så är det istället i diskussionen om kon-
flikterna i Mellanöstern som de antisemitiska 
uppfattningarna oftast kommer till uttryck. Efter-
som socialdemokrater och vänstersympatisörer 
ofta velat kritisera den israeliska politiken så har 
man ibland haft svårt att se hur Israelkritik från 
annat håll också formulerats utifrån antisemitiska 
utgångspunkter. 

Jag har upplevt två olika slags responser på 
min kritik. För det första blev jag involverad i en 
debatt med Socialdemokrater för tro och solida-
ritets ordförande Peter Weiderud. I sina repliker 
bekräftade Weiderud just den okunskap och brist 
på att ta alla slags antisemitiska uttryck på allvar 
som jag kritiserade. På ett typiskt sätt insinuerade 
han att uppmärksammandet av antisemitism i 

själva verket var ett sätt att försöka omöjliggöra 
kritik av Israels politik. Det andra som har hänt är 
att jag fått väldigt mycket uppskattning. Medhåll 
har kommit från borgerliga ledarskribenter, men 
också från aktiva socialdemokrater som hört av 
sig och velat dela med sig av åsikter och erfaren-
heter eller frågat efter boktips. 

I DEN HÄR artikeln vill jag gå vidare i analysen. Jag 
vill visa att även om det är sant att vänstern ibland 
blundat för judefientliga uttryck, så är det också 
sant att det finns en antisemitism som flyter sam-
man med en kritik av den politiska vänstern.  

För två år sedan utkom historiken Håkan 
Blomqvist med boken Myten om judebolsjevis-
men – antisemitism och kontrarevolution där han 
beskrev en antisemitisk retorik som löper sam-
man med en antikommunism. Retoriken om ju-
debolsjevismen var en del av Hitlers propaganda 
men den gjorde sig också påmind i den svenska 
offentligheten vid tiden efter första världskriget. 

Den ryska revolutionen antogs vara ett verk 
av judiska grupper. Såväl judarna som kom-
munisterna framställdes som ett hot mot 
den nationella gemenskapen och antogs 
förebåda apokalypsen. 

Även idag florerar myterna om en judisk-
marxistisk-konspiration, men nu uttryckt 
med en förnyad vokabulär. Dagens signal-
ord är: kulturmarxism, politisk korrekthet 
och mångkulturalism. Huvudrollen i denna 
konspirationsteori tilldelas den omtalade 
Frankfurtskolan.

Frankfurtskolan – eller ”den kritiska 
teorin” som den också kallas – är beteck-
ningen på en spretig och mångfasetterad 
samhällsteoretisk strömning som växte 
fram vid Institutet för social forskning i 
Frankfurt under 1930-talet. Frankfurt-
skolans teoretiker kan sägas företräda en 
marxism som var odogmatisk i den me-
ningen att den integrerade teorier från 
andra idéströmningar som till exempel 
psykoanalys och tysk idealism i det egna 
teoribygget. Så gott som alla medlemmar i 

den första generationens kritiska teoretiker hade 
judisk bakgrund och tvingades därför i landsflykt 
efter det nazistiska maktövertagandet. 

I amerikansk exil författade så Max Horkhei-
mer och Theodor Adorno boken Upplysningens 
dialektik som kom att bli Frankfurtskolans mest 
omtalade text. I syftet att ”lägga grunden till ett 
positivt upplysningsbegrepp” kritiserar Horkhei-
mer och Adorno en upplysningsidé som vanställts 
till blind maktutövning. Här behandlas samtids-
fenomen som antisemitism och fascism. I en av 
bokens uppsatser kritiserar Adorno den framväx-
ande kulturindustrins massbedrägeri. Under åren 
i USA skulle Horkheimer och Adorno också vara 
med om att genomföra en banbrytande empirisk 
attitydundersökning om antisemitiska fördomar 
och den auktoritära personligheten.    

I DEN SVERIGEDEMOKRATERNA närstående nättidningen 
Samtiden ägnade Anton Stigemark i höstas en 

Antisemitismens konspirativa världsbild kan utgöra en lockelse både till vänster och höger. 
Till vänster kan den färga kritiken av en ekonomisk makt som är anonym och oåtkomlig. Till 
höger kan den flyta in kritiken av ett kulturradikalt debattklimat. Det senare åskådliggörs 
inte minst i myten om ”kulturmarxismen”, skriver sociologen Klas Gustavsson.

Karl-Olov Arnstberg 

Från ”dårarnas socialism” till myten om ”kulturmarxismen”
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hel artikelserie åt Frank-
furtskolan. Dess inflytande 
framställs som närmast 
obegränsat eftersom det 
verkade ”överallt och sam-
tidigt ingenstans”. Till och 
med borgerliga politiker står 
under Frankfurtskolans på-
verkan. Stigemark talar om 
en ”mystik” som omgärdar 
teoritraditionen och kom-
mer till en häpnadsväckande 
slutsats. Han leker med tan-
ken att de marxistiska filoso-
ferna i själva verket inte alls 
var marxister utan istället 
”intellektuella som insåg att 
de kunde utnyttja marxis-
men för att främja sina egna 
ambitioner”. Är det rentav 
därför som Frankfurtskolans 
idéer blivit så livskraftiga och 
svåra att bryta ner, frågar sig 
Stigemark.

I april år närmade sig den 
förre etnologiprofessorn 
Karl-Olov Arnstberg frågan 
om kulturmarxismens utbredning på ett liknande 
sätt. I en bloggtext som sedan återpublicerades på 
den högerextrema nätsidan Exponerat gick han 
direkt på saken:

”Jag startar med att i giftskåpet rota rätt på te-
mat judar. Inom vissa politiska läger är det i dag 
helt ok att vara kritisk mot Israel och israelisk 
politik men att kritisera judar är fortfarande tabu 
och liktydigt med fördomar och rasism, närmare 
preciserat till antisemitism. Västerlandet har en 
evig skuld till judarna, vi vet alla varför. Antise-
mitism betraktas i dag som en mental avvikelse, 
ett slags sjukdom, vilket vi framför allt kan tacka 
Frankfurtskolan för.”

Arnstberg övergår sedan till att argumentera 
för att det på 1920- och 30-talen fanns högst 
förnuftiga skäl till judehatet. För det första hade 

judarna genom Judas förräderi ansvarat för Je-
sus avrättning. För det andra ansågs bolsjevismen 
vara ett judiskt påfund (Arnstberg påminner om 
att Marx, Lenin och Trotskij hade judisk bak-
grund). För det tredje fanns det vid den här tiden 
flera mäktiga och rika judar. Genom studierna av 
antisemitism och den aktoritära personligheten 
har Frankfurtteoretikerna sedan lyckats pådyvla 
västvärlden en skuld för Förintelsen. Denna skuld 
hos den kristna världen har enligt Arnstberg bli-
vit ideologi för alla möjliga grupper: kvinnor, in-
vandrare och homosexuella. Arnstberg beskri-
ver kulturmarxismen som ”en parasitär rörelse” 
och knyter så an till ett antisemitiskt språkbruk. 
Men nu är det också hippies i USA och kultur-
skribenter på Södermalm som inkluderas bland 
parasiterna. 

ARNSTBERGS OCH STIGEMARKS texter 
skvallrar inte om några djupare 
inläsningar av Frankfurtskolans 
texter, men det går att förstå 
vilken sekundärlitteratur som 
de stödjer sig på. I USA har det 
vuxit fram en politiskt konservativ 
genre av konspirativa teorier om 
Frankfurtskolan.

Den amerikanske krigsteore-
tikern och skribenten William 
S. Lind skriver och föreläser om 
vad han kallar för den politiska 
korrekthetens ursprung. I Linds 
framställning behandlas termerna 
”politisk korrekthet” och ”kultur-
marxism” som synonymer. Allt 
började med den ryska revolu-
tionen och marxismens nederlag 
i Europa efter första världskriget. 
Nu krävdes det en strategiför-
ändring. Istället för att försöka 
erövra den ekonomiska och poli-
tiska makten i samhället övergick 
marxisterna till en kamp om den 
kulturella ledningen. 

I Linds historieskrivning blir 
andra världskriget viktigt, men inte på grund av 
kriget eller Förintelsen. Istället är det de judiska 
flyktingarna från Frankfurt som tog marxismen 
till USA som är den verkligt historiska händelsen: 
”I Amerika skiftade de fokus och ändrade sig från 
att arbeta med att förstöra det tyska samhället till 
att istället attackera sitt nya hemland.”  Med den-
na formulering gör Lind Horkheimer och Adorno 
ansvariga för den förödelse som de flytt ifrån.

På sin blogg lyfter också Arnstberg fram den 
amerikanske utvecklingspsykologen och antise-
mitiske ideologen Kevin MacDonald. MacDo-
nald har skrivit flera böcker i vilka han påstår att 
judarna har utvecklat en särskilt framgångsrik 
”gruppevolutionär strategi”. Detta innebär att 
judar genom framgångsrik fortplantning, gene-
tisk förädling och etnisk medvetenhet lyckats 

Antisemitisk propaganda på nätet: Frankfurtskolan, ”kulturmarxism”, ”politisk korrekt-
het”, mångkulturalism, feminism, antirasism osv framställs som grenar på den ”sionis-
tiska” världskonspirationen 

Från ”dårarnas socialism” till myten om ”kulturmarxismen”
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omforma den västerländska kulturen så att den 
gynnar det egna gruppintresset. 

MacDonalds bok The Culture of Critique har 
getts ut på svenska av nynazistiska Nordiska för-
laget i översättning av förintelseförnekaren Lars 
Adelskogh. Här skriver MacDonald om den ryska 
revolutionens judiska rötter och om Frankfurt-
skolan. MacDonald ser i Adornos kritik mot 
antisemitismen och den auktoritära personlig-
heten ett försök att patologisera alla icke-judiska 
gruppgemenskaper.

I DEN GÄNGSE historieskrivningen talas om ett 
generationsskifte inom Frankfurtskolan där 
Horkheimers och Adornos idéer togs i arv och 
självständigt utvecklades av deras lärjunge Jür-
gen Habermas. Habermas är en försvarare av 
både demokratin och förnuftstanken och gick 
redan 1980 i skarpt angrepp mot de franska 
poststrukturalistiska tankar som han menade 
ersatte maktkritik med social apati. Men i kon-
spirationsteorierna om Frankfurtskolan går 
det en rak linje mellan den kritiska teorin och 
det som brukar kallas för postmodern dekon-
struktivism. MacDonald ser kopplingen i det 
att dekonstruktivismens främste filosof Jacques 
Derrida var jude.

Förre Yaleprofessorn Paul Gottfried har tagit 
MacDonald i försvar. Gottfried håller sig vis-
serligen borta från genetiken och framhåller att 
den judiska minoriteten inte är den enda grupp 
som undergräver den västerländska kristna ci-
vilisationen. Men de är de mest framgångsrika. 

Gottfried skriver om hur judiska lobbygrupper i 
USA kommit att diktera den amerikanska Mel-
lanösternpolitiken. 

Samma tankar finner vi hos den kände konser-
vativa politikern och journalisten Pat Buchanan, 
som arbetat åt såväl Nixon som Reagan. I sin bok 
The Death of the West: How dying populations 
and immigrant invasions imperil our culture and 
civilization från 2001 ägnar han flera sidor åt att 
beskriva hur Frankfurtskolans idéer undergrävt 
den västerländska kulturen genom att förebrå 
den kristna civilisationen för att ha gett upphov 
till fascism och antisemitism. 

SÅ VARIFRÅN KOMMER dessa konspirationsteorier? En 
forskare som undersökt saken är den amerikan-
ske historiken Martin Jay. Jay har skrivit ett av 
de verkliga standardverken om Frankfurtskolan 
och är själv en anhängare av den kritiska teorin, 
men 1999 medverkade Jay i William S. Linds tv-
dokumentär om kulturmarxismen.  Jay har här 
rollen att i några korta filmsekvenser rabbla läro-
boksmässiga baskunskaper om Frankfurtskolan. 
Först senare förstod Jay att han utnyttjats som 
nyttig idiot för att ge vetenskaplig legitimitet åt 
Linds berättande. 

Jay menar att konspirationsteorierna om 
Frankfurtskolan formulerades första gången 1992 
i en artikel i en tidskrift kopplad till rörelsen runt 
Lyndon LaRouche, som i Sverige representeras 
av Europeiska arbetarpartiet (EAP). Teorin har 
sedan dess dykt upp i andra märkliga samman-
hang. Jay berättar om den litauiskfödde förfat-

taren Daniel Estulin, som skrivit en bok i vilken 
han återupprepar den kända konspirationsteorin 
om Bilderberg-gruppens globala styre, men också 
lanserat idén om att Usama Bin Laden i själva 
verket var agent för CIA. 

Estulins bok vann gillande hos den kubanske 
diktatorn Fidel Castro. I ett utdrag ur Estulins 
bok som Castro återgett i den statskontrollerade 
tidningen Granma berättas det om hur Rocke-
fellerfamiljen i maskopi med Frankfurtskolans 
teoretiker under 1950-talet iscensatt en listig 
plan där rockmusiken användes för att avleda 
massornas kamp för medborgarrätt och social 
rättvisa. Så blir Adornos kritik av kulturindustrin 
vanställd till en apologi för populärmusik. Och så 
går det konspirativa tänkandet hela varvet runt 
på den politiska skalan – från Pat Buchanan till 
Fidel Castro. 

Antisemitismens konspirativa världsbild kan 
alltså utgöra en lockelse både till vänster och till 
höger. Socialister vänder sig mot en ekonomisk 
makt som är anonym och oåtkomlig. Här kan fö-
reställningen om mäktiga judar smyga in som en 
del av förklaringen. Politiskt konservativa vänder 
sig mot ett kulturradikalt debattklimat, och även 
här tycks idén om judiska marxistiska konspira-
törer allt jämt vara en lockelse. 

 
Klas Gustavsson

Fil. dr. i sociologi och verksam vid Lunds 
universitet. Klas Gustavssons artiklar om 

socialdemokraterna och debatten om antisemitism 
kan läsas på www.tidenmagasin.se 

Kevin MacDonald är en populär gäst hos högerextrema grupper. Här intervjuas han i ett antisemitiskt tv-program i USA.
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Historikern Heléne Lööw är landets 
främsta expert på nazism och hö-
gerextremism i Sverige. Hon gillar 

inte att få det epitetet men det är likväl sant, och 
det visar inte minst hennes stora bokproduktion 
på området. 

Sedan starten 1990, med avhandlingen Hak-
korset och Wasakärven, har hon gett ut en svit 
om ytterligare tre böcker med titeln Nazismen i 
Sverige, varav den senaste i huvudsak behandlar 
vår närmaste samtid - åren 2000 till 2014 (Ord-
front 2015). Liksom i de tidigare böckerna i svi-
ten borrar sig Lööw långsamt och systematiskt 
igenom fenomenet nazism, eller vit makt-miljöer 
som hon på ett mer övergripande plan kallar det.

De två förra böckerna hade undertitlar men 
den senaste har inte det, och eventuellt beror 
det på att det är svårare för oss historiker att 
spana på vår omedelbara samtid. Möjligen vore 
en passande undertitel ”En ny radikalisering och 
mobilisering i ett förändrat landskap” eftersom 
det tycks vara några av de viktiga dragen för den 
samtida vit makt-miljön. Kanske är valet att inte 

ha en undertitel medvetet gjort eftersom alla in-
snävningar med nödvändighet leder tanken till 
förenklingar, och det är precis på motsatt sätt 
som Lööw arbetar i boken. Detta är också en av 
bokens många styrkor.

BOKEN ÄR STRUKTURERAD i sju olika delar och innehål-
ler dessutom ett appendix med forskning om vit 
makt-världen. Precis som tidigare delar i sviten 
startar Lööw med en historik och den är värde-
full eftersom den gör det möjligt att läsa boken 
självständigt från de två andra delarna. Den an-
dra delen i boken handlar om den nya radikalise-
ring som sker under perioden 2000-2014 medan 
den tredje berör hur högtider och ritualer har 
återanvänts under 1900-talet och fram till idag. 

Den fjärde delen rör vit makt-världens cen-
trala föreställningar och det är kanske ett av 
de viktigaste kapitlen i boken. Hon skriver att 
”antisemitismen är det bärande fundamentet i vit 
makt-världens ideologi” och att den är ”lika cen-
tral för de moderna aktivisterna som den var för 
1930-talets nationalsocialister” (s. 130). I kapitlet 
visar Lööw också hur samlingsnamnet ”vit makt-
världen” innehåller ett myller av grupper med lika 
många olika ideologiska inriktningar som hon 
träffande kallar för ”ideologiska hybrider, som 
lånat föreställningar från en rad inriktningar och 
sammanfogat dem till nya former” (s. 127). Po-
ängen är att det är svårt att benämna dessa grup-
per med ett enhetligt begrepp och Lööw menar 
att det finns behov av en ny terminologi. 

Den femte delen handlar om hur aktivisterna 
använt olika kommunikationsstrategier, från när-
radion under 1980-talet till internet och sociala 
medier idag. I kapitel sex går Lööw igenom stra-
tegier mot det omgivande samhället och talar 
om symbiosen mellan det organiserade och det 
oorganiserade, där enskilda aktivister kan finna 
gemenskap på nätet och där hetsen som sprids 
i sociala medier når så mycket större ringar än 
bara de redan frälsta.

ORDET FRÄLST ÄR medvetet valt här, för det finns lik-
heter med extrema religiösa grupper och sekter. 
Lööw får oss att förstå att det inte är hatet som 
driver aktivisterna, utan tvärtom kärlek. Kärlek 
till ”fosterlandet”, och en längtan efter ett svunnet 

folkhems-Sverige som upplevs vara på väg att gå 
förlorat. Och i den längtan måste ”kampen” föras 
inte bara mot grupper som upplevs vara ofören-
liga med den ”rena folkkroppen” utan också mot 
etablissemanget - alltså politiker, medier och den 
så kallade PK-eliten - som anses driva Sverige 
mot multikulturalismens avgrund. 

Det är en sorg att läsa att det demokratiska 
samhällets idéer om människors lika värde kan 
tolkas så radikalt annorlunda. Lööw erbjuder 
ingen quick fix för hur samhället ska kunna lösa 
problemet med grupper som aktivt ställer sig ut-
anför det, men mellan raderna läser jag att vi inte 
löser några samhällsproblem om vi bara distan-
serar oss från människorna och etiketterar dem 
och deras tankar som ”onda”. Det är ytterligare en 
styrka med boken.

Lööw är en god berättare och hon leder oss 
kunnigt och nyanserat igenom vit makt-miljöer-
nas alla olika grupperingar, föreställningar, före-
bilder, strategier, framgångar och misslyckanden. 
Boken är oumbärlig för alla som vill förstå varför 
vit makt-miljön utövar en lockelse och hur utö-
varna ser på sig själva.

Karin Kvist Geverts
Historiker vid Uppsala universitet som forskat om 
antisemitism i den svenska flyktingpolitiken under 

andra världskriget och Förintelsen.

På spaning efter samtidens 
vit makt-miljöer 

Heléne Lööw.

De svenska nazistiska rörelserna är ideologiska hybrider, men antisemitismen 
utgör idag liksom tidigare det bärande fundamentet i deras världsbild. Karin Kvist 
Geverts har läst Heléne Lööws nya bok Nazismen i Sverige 20002014.
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Myten om den       
    otillåtna fördomen

”Tack och lov har vi upp-
rättat ett tabu… 

antisemitism är förbjuden efter an-
dra världskrigets ’aldrig mer’. Men 
det måste gälla alla migranter”. Så 
skrev Maria-Pia Boëthius under 
rubriken ”’Aldrig mer’ gäller all 
främlingsfientlighet” i ETC 29/11 
2014. Tidigare samma år hade 
Boëthius själv talat om den judiska 
statens ”makt över västvärldens po-
litiska opinion”.

En kraftfull våg av antisemitism 
under Gazakriget, i inte minst so-
ciala medier. En stor ökning av anta-
let anmälda antisemitiska hatbrott. 
Terrorn i Paris och Köpenhamn. 
Det senaste året har varit dystert 
på många håll i Europa. Fördomar, 
hat, hot och attacker mot judar 
uppmärksammas, på senare år 
glädjande nog i ökad utsträckning. 
Samtidigt fortsätter förenklingar 
och felaktigheter likt de Boëthius 
levererar att påverka den svenska 
debatten. 

Missuppfattningen är vanlig att 
folk i gemen har god kunskap om 
antisemitismen, men att den i dag 
är ”passé” eller har ”ersatts” av andra 
former av rasism. Den inbillat sprid-
da och djupa, men i själva verket 
ofta begränsade och grunda, kun-
skapen om antisemitismens histo-
ria och nutida uttryck är kopplad till 
föreställningen om att fördomar och 
hat mot judar är något folk i gemen 
känner igen och tar avstånd från. 

Vilket i sin tur är kopplat till före-
ställningen om att fientlighet mot 
judar genererar snabbare, skarpare 
och mer omfattande fördömanden 
än fientlighet mot andra grupper. 

 Något som kan manifestera sig 
i påståenden framförda med en ta-
lande upprördhet, som blottar pro-
blematiska föreställningar om judar 
som ”privilegierade”. Av typen ”hade 
man bytt ut X, Y eller Z mot judar 
hade det minsann blivit ett jäkla liv!”, 
”hade en jude utsatts för samma sak 
hade det minsann blivit en fällande 
dom!” eller ”varje oaktsamt ord om 
judar kan innebära slutet på en hel 
karriär!”. 

DEBATTER UNDER DET senaste året har 
återigen visat att det rör sig om 
mantran utan verklighetsförank-
ring. Vi startar 12 juli 2014, då ett 
uttalande på Stefan Löfvens Face-
booksida om Gazakriget fick tusen-
tals kommentarer. Många av dem 
innehöll naken antisemitism, som 
rop på en ny judeutrotning och kon-
spirationsteorier om judisk makt 
över medier, banker och regering-
ar. I det Sverige där kunskapen om 
antisemitism ofta påstås vara hög 
och generera starka fördömanden 
kunde man de påföljande dagarna 
knappt läsa något i ledande medier 
om den omfattande och ohöljda 
rasismen, istället framställdes det 
av SVT samt i tidningar som Afton-
bladet, DN, Expressen och GP som 

att Löfven endast utsatts för ”kritik” 
efter ett proisraeliskt uttalande. 
    
Att företrädare för Sverigedemokra-
terna blottar sitt förakt för judar och 
andra minoriteter är, som SKMA 
många gånger belyst, inte ovanligt. 
Men ungefär samtidigt som Löfven 
”kritiserades” på sin Facebooksida 
såg vi även hur en rad politiker från 
andra riksdagspartier gav prov på 
grov antisemitism (se Julia Hagerts 
artikel i detta nummer). 

En av dem var socialdemokra-
ten Adrian Kaba, som spred anti-
semitiska konspirationsteorier om 
terrorrörelsen ”Islamiska staten”. 
Redan 2012 hade samme Kaba ut-
märkt sig genom att i tidningen Tro 
och Politik tala om en ”judisk-euro-
peisk högerextremistisk samman-
svärjning”. Kaba är fortfarande aktiv 
inom Socialdemokraterna, och var 
ända fram till oktober 2014 ordfö-
rande för en dialoggrupp i Malmö 
som ska motverka antisemitism(!). 
I det Sverige där det ofta påstås att 
avståndstagandet från antisemitism 
är unisont, och att undantag från 
den ”regeln” automatiskt leder till 
pariastatus.   

DET SENASTE ÅRET har dessutom visat 
hur det även inom den svenska 
populärkulturen är omöjligt att 
framföra antijudiska budskap 
utan att riskera sin karriär. Eller? 
”Antisemit är det värsta du kan bli 

anklagad för idag, blir du stämplad 
som det har du inte längre trovär-
dighet i det offentliga rummet”. Så 
skrev rapparen Daniel ”Dani M” 
Monserrat på Aftonbladets sajt 
2012. I meningarna innan hade 
han levererat klassiska antisemi-
tiska konspirationsteorier om hur 
”familjen Rothschild” styr i stort 
sett ”hela världsmedia” och ”hela 
bankväsendet i världen”. 

Sedan dess har ”Dani M” på 
sociala medier och i låtar fortsatt 
sprida liknande budskap, samt 
promotat högerextremister. Det 
senaste året har ”Dani M” trots 
det bland annat hedrats med 
bjudningar till ”antirasistiska” 
musikevent, ibland finansierade 
med offentliga medel. Avstånds-
tagandet från ”Dani M” eller från 
kollegorna Ken Ring och ”Jacco” 
– som menar att judar är ”snåla”, 
”rika” och styr såväl USA som me-
dier – är begränsat. Samuel Nudel, 
bloggaren bakom medieprojektet 
Judehatet, har spelat en viktig roll 
för att driva den ”debatt” som förts 
om dessa kända hatspridare med 
tusentals unga fans. 

 Rappare är inte den enda sor-
tens antisemiter som hyllas i Sve-
rige. I slutet av 2014 utsåg Afton-
bladet nunnan syster Marianne till 
”svensk hjälte”. Syster Marianne har 
bland annat spridit antisemitism, 
ursäktat Förintelsen och stöttat 
den för hets mot folkgrupp döm-

I den svenska debatten hävdas ofta att antisemitismen, till skill
nad från andra typer av fördomar och rasism, skulle vara helt 
otillåten och ständigt mötas av starka fördömanden. Bilden är 
inte bara falsk, den bygger också på problematiska föreställ
ningar om judar som privilegierade, skriver MATHAN RAVID.

”Hade det gällt judar…” 

Flod av antisemitiska inlägg beskrevs i många medier som "kritik".
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de antijudiske agitatorn Ahmed 
Rami. SKMA var en av få aktörer 
som reagerade. Varpå Aftonbla-
dets ansvarige utgivare Jan Helin 
försvarade beslutet, bortförklarade 
syster Mariannes rasism och gick i 
god för att hon är ”lika glasklar och 
rapp som alltid”. 

Även det senaste årets terror fick 
talande reaktioner. För det första 
tog det dagar innan ledande svens-
ka medier framställde de antise-
mitiskt motiverade morden i Paris 
som just detta. Efter morden i Kö-
penhamn ställdes dessutom frågan 
av public service-radio om judarna 
själva bär ansvar för den växande 
antisemitismen. 

För det andra fördes oklara fö-
reställningar om antisemitismen 
som särskilt tabubelagd snabbt in 
i diskussionen. I en text av Göran 
Rosenberg i Expressen 20/1 note-
rades en passant att Charlie Hebdo 
minsann ”inte på motsvarade sätt 
provocerat judar”. (Det faktum att 
tidningen ritat mängder av grova 
karikatyrer av judar, katoliker och 
andra grupper diskuterades inte, 
inte heller nämndes att tidningens 
kanske främsta måltavla varit hö-
gern och Nationella Fronten.) Och 
den holländske statsvetaren Cas 
Mudde tyckte i en artikel i SvD 12/1 
om reaktionerna på attacken mot 
Charlie Hebdo att läsarna skulle 
”prova att byta ut ‘muslimer’ mot 

‘judar’” och meddelade, utan några 
som helst belägg, att ”många be-
handlar frågor som har med judar 
och Israel att göra på ett mycket 
försiktigare sätt än vad gäller andra 
folkslag och stater”.   

 Mudde framhöll också, vad han 
beskrev som, judarnas ”framgångar 
vad gäller att hålla tillbaka antise-
mitism” i Frankrike. Det är också 
ett sätt att beskriva situationen i ett 
land där 51 % av hatbrotten 2014, 
enligt befintlig statistik, riktades 
mot judar, där flera terrordåd, mord 
och upplopp med antisemitiska 
motiv ägt rum under senare år och 
där antijudiska uppfattningar och 
konspirationsteorier har en alarme-
rande utbredning i sociala medier, 
på skolor och utgör ett sammanbin-
dande kitt i en social proteströrelse 
som samlar sympatisörer från olika 
politiska läger.   
 
Likheter finns med tidigare debat-
ter, t.ex. de om Mohammedkari-
katyrerna eller Tintin i Kongo och 
Lilla Hjärtat. ”Antisemitiska ka-
rikatyrer av det slag som en gång 
publicerades i Der Stürmer är inte 
möjliga att publicera idag. Hade 
Jyllands-Posten gjort det hade yt-
terst få accepterat argumentet att 
tidningen bara ville testa yttran-
defrihetens gränser”, skrev Rosen-
berg i DN 2006. Det vill säga endast 
några år efter att konstnären Lars 
Hillersberg – känd för att teckna 

antisemitiska karikatyrer inte helt 
olika de som förekom i nazistisk 
propaganda och för att sympatisera 
med Radio Islam – belönats med 
statlig inkomstgaranti. 

I debatten som följde på beslutet 
var just parollen ”yttrandefrihet” 
vanlig hos Hillersbergs många för-
svarare. Dåvarande statsminister 
Göran Persson svarade ointresserat 
på kritik med orden ”gjort är gjort”. 
Endast några år senare stängde 
samma regering ner en SD-sajt som 
visade Mohammedkarikatyrer. 

TILL SKILLNAD FRÅN nidbilder av svarta 
förekommer nidbilder av judar ”yt-
terst, ytterst sällan” i barnböcker 
eller seriestrippar, menade Jason 
”Timbuktu” Diakité i DN 2012. 
”Det filtret sitter inprogrammerat i 
konstnärerna själva. Ett sådant por-
trätterande av judar är förkastligt 
och osmakligt och den vetskapen 
är emotionellt förankrad i de flesta 
av dagens tänkande människor”, 
fortsatte han. Året efter, 2013, ar-
rangerade Kulturhuset i Stockholm 
en stor utställning om Hillersberg, 
och konstnärens antisemitism 
bagatelliserades återigen. Allt det 
ovanstående i det Sverige där anti-
semitism ofta påstås generera snab-
bare, skarpare och mer omfattande 
fördömanden än fientlighet mot 
andra grupper.   

Det senaste året har även sett 
nya uppmärksammade böcker. 

Exempelvis den på många håll 
hyllade antologin Rasismen i 
Sverige: Nyckeltexter 2010-2014. 
Ingen av texterna behandlar anti-
semitism under den fyraårsperiod 
då många svenska judar vittnat 
om ökad utsatthet. Två gånger tas 
det upp som ett icke-problem – 
något alla ryggradsmässigt reage-
rar mot, till skillnad från andra ty-
per av hat. En gång nämns det i en 
parentes. I det Sverige där det ofta 
påstås att hatet mot och rädslan 
hos den förment ”priviligierade” 
judiska gruppen tas på större all-
var än hatet mot och rädslan hos 
andra grupper.

Många fler exempel finns, men 
det kan räcka så. Sverige har länge 
lidit av ett otyg – tendensen hos 
många att ställa utsatta grupper 
mot varandra. Ofta som ett resul-
tat av okunskap och/eller politiska 
agendor blir upprördheten inom 
vissa opinioner större över antise-
mitism än andra former av rasism. 
Medan det motsatta gäller inom an-
dra opinioner, ofta av samma skäl. 
Det är ett svaghetstecken för hela 
den svenska debatten. Eftertanke, 
analys och komplexitet ersätts av 
enkelspåriga myter. En sådan myt 
är att fördomar och hat mot judar 
identifieras, uppmärksammas och 
fördöms i högre grad än fördomar 
och hat mot andra.

Mathan Ravid

Vanlig retorik i den svenska debatten om rasism. 
Exemplen är hämtade från Twitter.
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Den marginella och extrema 
judiskortodoxa gruppen 
Neturei Karta hålls ibland 
fram som ”de goda judarna” 
av antisionistiska och 
antisemitiska debattörer. 
SAMUEL NUDEL förklarar 
varför.

NETUREI KARTA ÄR troligtvis den mest 
åberopade judisk-ortodoxa grup-
pen i den svenska Israel-debatten. 
Trots att Neturei Karta är en så-
väl mycket marginell – antalet 
anhängare är mycket litet – som 
synnerligen extrem grupp ges den 
stor uppmärksamhet i vissa ”anti-
rasistiska”, ”Israelkritiska” miljöer. 
De tilldelas ofta rollen av ”de goda 
judarna”, i bjärt kontrast till ”de 
dåliga judarna” – verkliga eller 
påstådda ”sionister”. 

Vad som ignoreras och/eller 
undanhålls är att Neturei Karta 
regelbundet sprider propaganda 
som anknyter till en antisemitisk 
idétradition.

SIONISMEN FÖRKASTAS DÅ de anser att 
en judisk stat endast får uppstå via 
ett gudomligt ingripande. Israels 
existens uppfattas som blasfemisk 
och ett avtalsbrott mellan Isra-
els folk och Gud. Antisionismen 
får näring av önskan att med alla 
medel fjärma sig från detta ”avtals-

brott”. Men distanserandet är inte 
tillräckligt; namnet, Neturei Karta, 
är arameiska för stadens väktare 
och understryker en central upp-
gift: som ”stadens väktare” har de 
ansvaret att ”motverka sionismen”.

Men Neturei Karta rör sig i il-
laluktande sällskap; auktoritära re-
gimer, nazister, och antisemiter är 
nyttiga bundsförvanter i kampen 
mot den gemensamma fienden, 
de s.k. ”sionisterna”. Ett av många 
exempel var 2006, då de, på inbju-
dan av Irans dåvarande president 
Mahmoud Ahmadinejad, deltog i 
en statssanktionerad konferens i 
Teheran vars avsikt var att förneka 
Förintelsen. Där minglade Neturei 
Karta med antisemiter som den f.d. 
KKK-ledaren David Duke, förintel-
seförnekaren Robert Faurisson och 
andra judehatare som beskrivit den 
judendom Neturei Karta säger sig 
företräda som ”hatisk och motbju-
dande”. 

Neturei Kartas stöd till radika-
lislamister, som anklagat judar för 
påstådda ritualmord på icke-ju-
diska barn, är ett talande exempel 
på rörelsens acceptans för judeha-
tande demagoger – så länge de är 
”kritiska till staten Israel”. 

ETT ANNAT EXEMPEL på hur Neturei 
Kartas agitation lätt spiller över i 
ren antisemitism är förhållandet 
till Förintelsen. Företrädare för 

Neturei Karta framställer folk-
mordet som ett ”resultat av sio-
nismen” och ett ”straff från Gud”. 
I nästa andetag förklaras hur ”det 
världsomspännande judiska le-
darskapet förklarade krig mot 
Nazityskland” – en mytbildning 
som är vanlig i högerextrem pro-
paganda. 

Ett tydligt mönster är det re-
gelbundna skuldförflyttandet från 
de nazityska bödlarna till ”sionis-
terna”. Offren ”förtjänade” att dö i 
det folkmord som ”sionisterna” ar-
rangerade i syfte att nå materialis-
tiska mål (staten Israel). Allt detta 
har ”sionisterna” erkänt, påstår de. 
Förintelsen är för Neturei Karta 
framförallt något som ”sionisterna” 
utnyttjar och exploaterar.

När och i vilka sammanhang 
åberopas Neturei Karta i den 
svenska debatten? Palestinagrup-
perna i Sverige väljer att okritiskt 
hänvisa till Neturei Karta som ”en 
grupp av antisionistiska ortodoxa 
judar” som ”vänder sig mot… ex-
istensen av staten Israel”. Ett annat 
exempel påträffas i den socialis-
tiska tidningen Flamman (22/10 
2003) där Kristoffer Larsson (som 
i andra sammanhang prisat den 
antisemitiske propagandisten Is-
rael Shamir) framställer Neturei 
Karta som en positiv ”pro-pales-
tinsk” kraft mot ”den rasistiska sio-
niststaten”. Till och med Nordfront, 

kopplad till den militanta nazist-
ligan Svenska Motståndsrörelsen, 
vurmar för Neturei Karta (Nord-
front 21/6 2014). 

Under kriget i Gaza 2014 spreds 
bilder och filmklipp från och på 
Neturei Karta flitigt på internet 
och inom delar av den pro-pales-
tinska miljön där deras aktioner 
åberopades som ”bevis” på hur ”till 
och med ortodoxa judar vänder sig 
mot Israel”. 

Neturei Kartas budskap liknar 
i vissa fall nazistisk propaganda. 
Inom delar av den antisionistiska 
miljön tjänar sektens judiskhet, 
trots detta, ofta som ett alibi mot 
anklagelser om antisemitism. 
Detta är inget nytt. Ett exempel 
är Per Gahrton, som mot slutet av 
1980-talet engagerat försvarade 
Radio Islam. 1988 åberopade han 
på detta sätt ”den judiska sekten 
Neturei Karta … eftersom den av 
religiösa skäl vägrar erkänna den 
judiska staten” (SVD 2/3 1988). 

På liknande vis används rörelsen 
än idag. Även om det i vissa fall 
sannolikt grundar sig i okunskap 
blir resultatet en legitimering av en 
rörelse som bland mycket rationa-
liserar Förintelsen och legitimerar 
judehat.

Samuel Nudel
Bloggare och huvudansvarig för 

Instagramkontot ”Judehatet”. 

Därför 
gillar de 
Neturei 

Karta
Neturei Karta hyllar Irans dåvarande president, antisemiten och Förintelseförnekaren 
Mahmoud Ahmadinejad. 
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Gruppstereotypiserande människofientliga idéer kan 
sägas vara grundade i dumhet, inskränkthet, självför-
hävelse och kanske rädsla. Idéerna finns inom räck-
håll, redo att tillgripas som missriktade reaktioner på 
personliga tillkortakommanden, maktkonflikter och 

sociala orättvisor. Den tyske historikern Wolfgang Wippermann skriver 
att antiziganism också har en lång historia av att användas ideologiskt 
av politiker och samhällselit för att ”rättfärdiga eller distrahera från sina 
politiska och samhälleliga mål och agendor”.

Men även antisemitism, islamofobi och afrofobi är exempel 
på detta. Dessa begrepp står för konglomerat av idéer som alltså 
har något gemensamt, men som samtidigt är tydligt avskilda från 
varandra i sina uttryck och i vilka antipatiobjekt deras föreställ-
ningsvärldar utmålar.

Vill man förstå och motverka denna typ av idéer och deras 
tillämpningar är det för det första viktigt att komma överens om 
begrepp som ringar in det idékonglomerat 
man syftar på. Därför behövs begreppen, även 
om man kan kritisera själva orden. För: riktar 
sig antisemitism verkligen mot ”semiter”? 
Döljer inte ordet afrofobi den kolonialistiska 
dimensionen som snarare handlade om exploa-
tering och avhumanisering än rädsla för det 
afrikanska? Varför ska vi säga anti-zigan-ism 
när vi inte ska säga zigenare? Är inte islamofobi 
i lika hög grad ett hat som riktar sig mot mus-
limer som rädsla för en av de tre monoteistiska 
världsreligionerna? Kan vi säga ”ras-ism” när vi 
avvisar rastänkande?

Jag har haft förmånen att medverka i SKMA:s lärarfortbild-
ningsseminarier. Diskussionerna med medverkande lärare har 
effektivt visat att det är möjligt att utifrån en antirasistisk motiva-
tion rotad i skolvardagen uppnå en mångfacetterad förståelse 
som inte fastnar i semantik. 

Ett ämne som alltid dyker upp, även i andra sammanhang där 
jag föreläser, är tiggeri. Eftersom jag är historiker svarar jag med 
en, om än kortfattad genomgång av romernas tusenåriga historia 
väster om Indien. Jag brukar visa en rumänsk tidningsannons 
från 1845 som marknadsför romer som slavar. Att denna typ av 
avhumanisering fram till 1855 var legio i det som nu är Rumä-
nien satte naturligtvis spår både i de forna slavägarnas och de 
forna slavarnas  kollektiva minnen. I den rännil av befriade romer 
som nådde Sverige i slutet av 1800-talet fanns förfäder till förfat-
tarna Katarina Taikon och Hans Caldaras, liksom hedersdoktorn, 
konstnären och människorättsaktivisten Rosa Taikon. 

Bland dem som idag sitter och tigger utanför ICA kan finnas 
ättlingar till förslavade romer. Även om ingen av oss har en lösning 
på de tiggandes problem kan kunskap om historisk bakgrund göra 

det lättare att se människan: ecce homo. Vi bör då också påminna 
om dåtidens utvandrande och tiggande fattigsvenskar. Fattigdom 
sitter inte i generna. Rättvisa förutsätter solidaritet.

Det andra ämnet som kommer upp är förstås begreppet anti-
ziganism. Den alltför korta definitionen som ”rasism mot romer”, 
döljer en del av helheten: att det handlar om såväl fördomar som 
direkt rasistiska föreställningar som riktar sig mot allt och alla 
som sätts i samband med schablonen ”zigenare”, ofta romer men 
även andra. 

Alternativa begrepp som antiromism eller romafobi täcker en 
del, men inte hela detta komplex. Därför är det begreppet antizi-
ganism som är starkast vedertaget i Sverige och på EU-nivå. Kri-
tiken att själva ordet reproducerar ett diffamerande begrepp finns 
där. Samtidigt har det visat sig svårt att hitta ett bättre ord med 
samma innebörd och som riktar sökarljuset just på det negativa 
kodordet -zigan- med allt vad det står för. Den tyske historikern 

Martin Holler menar att man även bör beakta 
att begreppet antiziganism (”антицыганизм”) 
uppfanns av romska aktivister i 1920-talets 
Sovjetunion för att bemöta negativa attityder 
mot folkgruppen.

Jag har djup respekt för dessa lärare som – till 
skillnad från oss forskare och publicister – dag-
ligen möter tonåringars engagemang och fördo-
mar, vilka ofta varit i säck innan de kom i påse.

Frågan om svensk antiziganism befinner sig 
i ett momentum skapat av Skånepolisen och 
de tiggandes situation. Det rör sig både framåt 
och bakåt. Staten har satsat politiskt, men inte 

på forskning i ämnet. Migration och rasism borde stå högt på 
agendan. I detta läge väljer Uppsala universitet att avveckla 
Hugo Valentin-centrum: den enda svenska forskningsinstitution 
med kompetens både inom Förintelse-forskning och samtliga 
Sveriges nationella minoriteter. Skadan är redan skedd och 
kompetensen skingrad. Bollen är just nu hos regeringen, som i 
den budget som i december röstades ner med hjälp av SD hade 
en stor satsning på att skapa ett nytt forskningscentrum om 
rasism. I höstens budgetomgång finns en ny chans.  

Jan Selling
Jan Selling är docent i historia och 2010-2015 forskare på Hugo Va-

lentin-centrum i Uppsala. Hans bok Svensk antziganism. Fördomens 
kontinuitet och förändringens förutsättningar utkom på Östkultur 
förlag 2014 (1. uppl. 2013). Referenser ur: Selling, Jan, M. End, H. 

Kyuchukov, P. Laskar och B. Templer, Antiziganism. What’s in a word? 
(Cambridge Scholars Publishing 2015).

Momentum för frågan  
om antiziganism

Gästkrönika av Jan Selling

»I detta läge 
väljer Uppsala 

universitet 
att avveckla 

Hugo Valentin-
centrum.«

G Ä S T K R Ö N I K A



svenska
kommittén

mot
antisemitism12

Tanken om alla människors lika rätt 
och värde är väldigt stark i svensk 
politik, och ändå kan antisemi-
tism uttryckas bland politiker i 
partier som tillhör den demokra-

tiska mittfåran. Hur är det möjligt? Var går 
egentligen gränsen för vad som får sägas inom 
den offentliga debatten? Vad säger det om den 
antisemitiska diskursen i Sverige?

I samband med valrörelsen 2014 fick flera 
politiker som anklagades för att uttrycka anti-
semitism avsäga sig sina kandidaturer. Politi-
kerna uttryckte sig på sociala medier och deras 
uttalanden blev sedan föremål för mediedebat-
ter vilka kommer att diskuteras i den här ar-
tikeln då de säger något om antisemitismen i 
Sverige idag.

Jerker Nordlund, andranamn på valsedeln för 
Miljöpartiet i Herrljunga, skrev på Facebook: 
”hoppas nu var och en förstår att Israel inte är 
en nation, Israel är en sinnessjukdom”, samt ”det 
är det som behövs nu, ett globalt krig”. 

Centerpartisten Petronella Petersson, då-
varande ledamot i Blekinges landsfullmäktige 
och riksdagskandidat, skrev att ”judarna har 
lidet [sic!] fruktansvärt och det tyskarna gjorde 
var äckligt och får aldrig glömmas. Men man 
måste ändå våga kritisera judarna för att de 
inte vill beblanda sig med annat folk. Sånt le-
der osökt till konflikter”, samt ”ni som då anser 
att judarnas agerande är alltigenom bra menar 
ni att tyska befolkningen av ren skär slump-
mässig ondska tyckte illa om judarna?”

Omar Omeirat kandiderade för Socialde-
mokraterna i kommunvalet i Filipstad och 
skrev på Facebook att ”hela den muslimska 
världen tittar på medan våra syskon i Pales-
tina blir slaktade av judesvinen”. Uttalandet 

ändrades sedan till ”sionistsvin”. Vid samma 
tidpunkt skrev miljöpartisten Birgitta Hansen, 
som kandiderade till landstingsfullmäktige i 
Stockholm, att ”israelerna beter sig likadant 
som nazisterna, fast egentligen nästan värre”, 
samt att ”världssamfundet sväljer det mesta av 
propagandan eftersom judarna är så inflytelse-
rika inom stora företag och i den amerikanska 
administrationen och så vidare”. 

Dayana Jadarian, dåvarande riksdagskandi-
dat för Centerpartiet i Sörmland, länkade till 
ett videoklipp på Twit-
ter med den tidigare 
Ku Klux Klan-ledaren 
David Duke, innehål-
lande ett antisemitiskt 
budskap. Adrian Kaba 
sitter i både kom-
munfullmäktige och 
kommunstyrelsen för 
Socialdemokraterna i 
Malmö och uppmärk-
sammades för att ha 
skrivit att ”IS är tränad 
av israeliska Mossad. 
Det är inte muslimer 
mot muslimer som kri-
gar, det är andras krig 
som muslimer används 
som brickor i ett spel i”.

 
FLERA ASPEKTER FÖRKLARAR varför uttalandena ut-
trycktes just där och då. Den kanske vikti-
gaste av dem är Gazakriget sommaren 2014 
– ett krig som upprörde många, vilket är en 
naturlig reaktion och fullt förståeligt. Men 
händelserna gav också upphov till att många 
öppet uttryckte antisemitiska föreställningar, 

som då kunde legitimeras som ”Israelkritik”. 
Det är självfallet legitimt och oproblematiskt 
att kritisera staten Israel och dess politik, men 
det blir problematiskt när kritiken förs utifrån 
antijudiska stereotyper och alla judar hålls an-
svariga för Israels handlingar.

Tendensen att på ett oreserverat sätt ut-
trycka antisemitiska föreställningar kan också 
ha att göra med sociala medier, då det tycks 
som att människor tenderar att känna sig mer 
anonyma än annars och därför uttrycker sig 

mer ohämmat (se ex-
empelvis ”Judehat i de-
batten om Gazakrisen”, 
SKMA blogg 16/7-14) 
Debattens utveckling 
kan även ha haft att 
göra med valrörelsens 
politiska hetta.

Utifrån politikernas 
uttalanden går det att 
utläsa tre större anti-
semitiska teman, varav 
det första handlar om 
sekundär antisemi-
tism. Med det menas 
skuldbeläggande av ju-
dar för det de utsatts 
och utsätts för, vilket 
kan ses som en följd av 
de skuldkänslor som 

Förintelsen gav upphov till (Ullrich 2014) 
och en irritation över minnespolitiken kring 
folkmordet på judarna. Ett tydligt exempel 
på detta är Birgitta Hansens uttalande om 
att israelerna skulle bete sig värre än nazis-
terna. Argumentets funktion är bland annat 
att bli av med föregiven eller upplevd skuld, 

Antirasismens  
        blinda fläck

Under valrörelsen 2014 fällde en rad politiker antisemitiska uttalanden. 
Debatten som följde visar att många har svårt att se eller erkänna att antijudiska 
uppfattningar är antijudiska. Samtidigt tycks medvetenheten om problemet ha 
ökat, skriver JULIA HAGERT.

»Man måste 
ändå våga 

kritisera judarna 
för att de inte vill 
beblanda sig med 

annat folk.«
Petronella Petersson, Centerpartiet
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Antirasismens  
        blinda fläck

vilket görs genom att likställa israeler med 
nazister. 

 
DET ANDRA GÄLLER konspirationsteorier, som att ju-
darna skulle besitta ett oerhört inflytande över 
amerikansk politik eller världsekonomin – ett 
tema som anspelar på en gammal antijudisk 
mytbild om mäktiga och opålitliga judar. Adrian 
Kaba uttryckte en antisemitisk konspirations-
teori då han skrev att IS skulle vara tränade av 
israeliska Mossad. 

Dessa bilder framställs inte sällan med olika 
argument och strategier, vilket leder oss till 
det tredje temat. En sådan strategi kan vara 
att citera någon annan för att förmedla ett an-
tijudiskt budskap och samtidigt distansera sig 
själv från det. Den vanligaste strategin bland 
politikerna var att hävda att uttalandet bara 
var kritik mot Israel, och att alla som kritiserar 
Israel anklagas för antisemitism – därmed bör 
anklagelserna inte tas på allvar.

Gemensamt för dessa tre aspekter är att de 
utgör en viss typ av samtida antisemitism, vil-
ken tycks vara mer accepterad än andra for-
mer av antijudiskt tänkande. Politikerna tar 
inte tillbaka sina uttalanden förrän de blir av 
med sina uppdrag, och inte heller då medger 
de att det de uttalat faktiskt innehåller anti-
semitism. Kanske beror det på att den inte 
riktigt känns igen på samma sätt som anti-
semitismen som uttrycktes innan och under 
andra världskriget kunde göra. Det är en anti-
semitism som ofta är subtil (även om den i 
dessa fall var ganska tydlig) och inte sällan 
framförd med hjälp av antydningar och kod-
ord vilket gör att den framstår som harmlös 
– eller rent av osynlig.

För fem politiker ledde debatten till att de 

tvingades avsäga sig sina kandidaturer. Un-
dantaget är Adrian Kaba som än idag sitter 
i kommunstyrelsen. En möjlig förklaring till 
att han sitter kvar kan vara att mediedebatten 
kring Kaba drog igång efter valet den 14 sep-
tember, då partierna kanske inte längre hade 
lika uppenbara motiv till att försöka tysta ner 
mediestormen direkt.

En annan förklaring kan vara att Kaba vid 
uttalandets publicering var ordförande för en 
dialoggrupp mot antisemitism och islamofobi 
i Malmö, vilket antagligen gör det ännu svårare 
för både honom och andra att faktiskt se att 
hans uttalanden är antisemitiska. Särskilt med 
tanke på att det finns en tendens i debatten 
att vägra acceptera att människor kan uttrycka 
sig antisemitiskt om man inte kan fastställa 
att budbäraren är antisemit, rasist, eller nazist 
(Bachner, 2004).

SÅ VAR GÅR gränsen för vad som får sägas? Up-
penbart är att det finns en blind fläck inom 
antirasismen, där vissa former av antisemitism 
inte uppfattas. Politikerna och flera av politi-
kernas partikamrater ser inte, eller vill inte se, 
att uttalandena innehåller antisemitism, inte 
ens när de får det förklarat för sig. Inte heller 
när de sedan blivit av med sina kandidaturer 
och ber om ursäkt medger de att det de sagt 
innehåller antisemitism. 

Ett exempel är Petronella Petersson som 
menade att det aldrig var hennes avsikt att 
”framföra något som kunde uppfattas som 
antisemitiska åsikter”, eller Dayana Jadarian 
som sa att hon var ”hemskt ledsen över min 
länkning och den debatt som följde”. Detta 
kan troligtvis delvis ha att göra med den 
starka antirasistiska självbilden, som gör det 

principiellt oförenligt att samtidigt uttala sig 
antisemitiskt. Det är också den motsägelsen 
som enligt mig är det mest fascinerande med 
denna undersökning – att så självklart stå 
upp för antirasism och samtidigt inte kunna 
se antisemitism ens när den förklaras och 
kritiseras.

Politikerna och många av deras partikam-
rater försvarade uttalandena, men det var 
samtidigt många ledarartiklar som kritise-
rade uttalandena och förklarade varför de var 
antisemitiska. Debatten och händelserna visar 
att det inte går att säga vad som helst i den 
svenska offentligheten utan att det väcker re-
aktioner och protester. Politikernas uttalanden 
fick konsekvenser, alla utom Kaba avgick från 
sina uppdrag. 

För att försöka svara på den större frågan, 
nämligen vad detta säger om den antisemitiska 
diskursen och hur den uppfattas, menar jag att 
det är just detta som är svaret. Antisemitismen 
har å ena sidan kommit upp till ytan och blivit 
mer uttalad än tidigare, men å andra sidan har 
en medvetenhet om antisemitism också blivit 
starkare.

Julia Hagert 
Artikeln är baserad på min C-uppsats i historia 
vid Uppsala universitet: ”Antirasismens blinda 

fläck – en studie av antisemitiska uttryck i sam-
band med valrörelsen 2014”. Källor: 

Henrik Bachner, Återkomsten. Antisemitism i 
Sverige efter 1945 (2004), Peter Ullrich, Antise-

mitism, Anti-Zionism and Criticism of Israel in 
Germany: The dynamics of a Discursive Field, 
Proceedings/International conference “Antise-
mitism in Europe Today: the Phenomena, the 

Conflicts”, 8–9 November 2013 (2014).

Socialdemokrater-
na i Malmö kritise-
rade S-politikern 
Adrian Kabas 
konspirationsteo-
rier om Islamiska 
staten, men lät 
honom fortsätta 
som kommunpo-
litiker. 
Skärmbild från 
Sydsvenskan 
2/10 2014.



SD: Judarna inget ”problem” – 
så länge de är få

14 svenska
kommittén
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antisemitism

I Expressen den 8/4 2015 inter-
vjuade Jens Lilje-

strand Sverigedemokraternas partisekreterare 
Richard Jomshof. Att SD har en främlingsfientlig 
och antimuslimsk agenda är inget partiet söker 
dölja. Tvärtom. I intervjun bekräftar Jomshof 
bland annat att han ser ”islam” som ett större 
hot än nazismen.

När det gäller inställningen till judar söker 
SD emellertid gärna framställa sig själva som 
toleranta. Att denna bild saknar trovärdighet 
har varit uppenbart sedan länge. SD ser inga 
problem med att ingå i samma grupp i EU-par-
lamentet som partier med tydligt antisemitiska 
budskap. Som bland andra Expo, sajten ”Inte 
rasist, men…”, SKMA, Aftonbladet och Expres-
sen under senare år gång på gång visat har en 
rad olika SD-företrädare och partiet närstående 
sajter givit uttryck för antisemitism. Och av den 

förre partisekreteraren och riksdagens vice tal-
man Björn Söders utläggningar i DN 15/12 2014 
om ”vilka som tillhör folket” framgick att judar 
tillsammans med en rad andra minoriteter och 
grupper inte ansågs vara svenskar. På frågan ”Kan 

man inte vara både 
jude och svensk, 
samtidigt?” svara-
de Söder: ”Jag tror 
att de flesta med 
judiskt ursprung 
som blivit svenskar 
lämnar sin judiska 
identitet”.

Hur den judiska 
minoriteten upp-
fattas genom SD:s 
glasögon illustreras 
även i Liljestrands 

intervju med Jomshof. När Liljestrand frågar 
partisekreteraren om han ser den judiska mino-
riteten i Sverige, ”med synagogor, rabbiner, barn 
som går i judiska skolor”, som ett problem, svarar 
han: ”Nej, jag har aldrig sett det som ett problem 
eftersom den judiska gruppen är så pass liten.” 
Jomshof tillägger sedan: ”Hade vi bara haft 20 000 
muslimer här hade jag antagligen inte tyckt att 
det var ett problem heller.”

Med andra ord: Judarna är inte svenskar, 
men de kan ”tolereras” i SD:s Sverige så länge 
de förblir få. Växer gruppen utgör de ett pro-
blem som måste åtgärdas. Så talar inte ett parti 
som motsätter sig antisemitism. Så talar ett 
parti som ser med misstänksamhet på judar 
och där antisemitismen utgjort och fortsätter 
att utgöra ett inslag.

SKMA

Att SD ser med misstänksamhet på judar bekräftas på nytt av partisekreteraren Richard Jomshof.

Richard Jomshof

Nominera till ELSA-priset 2015

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 2015 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 5 oktober 2015.

ELSA-priset består av ett diplom och en prissumma på 20 000 kr. Utmärkelsen delas ut i 

samband med minnesdagen över Novemberpogromen (”Kristallnatten”) 9 november 1938.

För mer information: www.skma.se, info@skma.se, tel. 08-667 60 90
svenska

kommittén
mot
antisemitism
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ELEV- OCH STUDIERESOR
MAJ
I slutet av maj genomfördes en 
studieresa till Krakowområdet 
med elever och lärare från Sjö-
ängsskolan i Älvsjö under ledning 
av Mikael Enoksson. 

MAJ
Den sjätte utbildningen i det 
regeringsfinansierade projektet 
om Förintelsen och rasistiska 
och antidemokratiska idéer idag 
startade den 18 maj med ett för-
beredande tvådagarsseminarium 
i Luleå. Ca 30 ungdomar och lä-
rare från Arvidsjaur, Luleå och 
Skellefteå deltog i utbildningen 
som fortsatte med en studieresa 
till Krakow, Auschwitz och Rab-
ka. Studieresan leddes av Ewa 

Andersson, Mathan Ravid och 
Lena Jersenius. Ett avslutande 
seminarium hölls i Krakow med 
Jonatan Macznik som föreläste 
om mänskliga rättigheter och 
Mathan Ravid som diskuterade 
samtida problem kring rasism 
och fördomar. 

Den 28 maj träffade Lena Jerse-
nius lärare och rektorer från de 
nio skolor i Sundsvall som ska 
delta i höstens första utbildning 
för högstadieelever. I mötet del-
tog även en representant från 
Sundsvalls kommun.

UTBILDNINGAR OCH SEMINARIER
16 APRIL
Henrik Bachner föreläste om 
antisemitism för Utrikesdeparte-

mentets diplomatprogram.

5 MAJ 
Mathan Ravid och Samuel Nudel 
besökte Unga mot antisemitism 
och främlingsfientlighet i Malmö 
för ett möte. De föreläste om och 
diskuterade antisemitism med de 
ca 50 deltagarna.

6 MAJ
Stéphane Bruchfeld föreläste om 
Förintelsen för Judiska museets 
personal och frivilliga.

12 MAJ
En grupp elever och lärare från 
Lindeskolan i Lindesberg besökte 
SKMA för att diskutera samtida 
antisemitism. Mathan Ravid fö-
reläste.

27 MAJ
Mathan Ravid deltog i ett semina-
rium om antisemitism, islamofobi 
och hatbrott, arrangerat av stu-
dieförbundet NBV och Skydds-
värnet. Mathan Ravid föreläste 
om antisemitism i press och so-
ciala medier.

MÖTEN OCH ARRANGEMANG
21 APRIL
Willy Silberstein och andra med-
lemmar i SKMA mötte kultur- 
och demokratiminister Alice 
Bah Kuhnke för att informera 
om SKMA:s verksamhet och dis-
kutera behovet av insatser mot 
antisemitism.

Kalendarium

Jossebell AB

MANA RE
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ANNE SEIDEMAN 
VÄLKOMNAR DIG TILL 
EYECENTER 

EyeCenter erbjuder glasögon, 
kontaktlinser, solglasögon och 
Stockholms enda specialavdelning 
för barnglasögon.

Telefon 040-617 01 00 ● Fax 040-23 98 60

info@advokatwilensky.se ● www.advokatwilensky.se

Stora Nygatan 59, 211 37 Malmö

SVENSK- OCH INTERNATIONELL AFFÄRSJURIDIK

WILENSKY &PARTNERS
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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!

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

STÖDER SKMA
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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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Talent Insights
är ett verktyg som ger viktiga insikter kring 
beteenden och drivkrafter och belyser vilken 

utvecklingspotential som finns.

Ett verktyg för:
• individutveckling • coachning

• grupputveckling  • medarbetarsamtal

• säljträning • rekrytering

• organisationsutveckling

Utbildning
IPU utbildar externa och interna konsulter.

Vi utbildar i små grupper
med två handledare.

www.ipu1973.se

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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