
SKMA  
hAr 
publicerAt ett nytt studiemate-
rial, Raoul Wallenberg – En berät-
telse om mod och motstånd under 
Förintelsen. Materialet riktar sig 
till högstadie- och gymnasieelever 
såväl som andra studiegrupper och 
publiceras med stöd av Utrikesdepar-
tementet. Läs mer på s. 6–7.

Den 24-25 jAnuAri arrangerade SKMA ett utbildnings-
seminarium om antisemitism och islamofobi för lärare i 
Umeå. Utbildningen genomfördes i samverkan med Stu-
diefrämjandet och med stöd av Ungdomsstyrelsen. 

Historikern Anders Wigerfeld diskuterade grundläggande 
begrepp som fördomar, rasism och kategorisering, idéhisto-
rikern Henrik Bachner föreläste om antisemitism och isla-
mologen Jonas Otterbeck om islamofobi. Historikern He-
léne Lööw belyste hatbrottens innebörd och utveckling och 
historikern Rasmus Fleischer behandlade den europeiska 

extremhögerns 
olika ideologis-
ka strömningar. 
Pedagogen Rac-
hel Baran ledde 
en workshop 
om hur man 
kan arbeta mot 
fördomar, anti-
semitism och is-
lamofobi i klass-
rummet.

Seminariet var 
mycket uppskat-
tat. Flera delta-
gare underströk 
behovet av den 
typ av kunskaper 
som utbildning-
en förmedlade. 
Några generella 
omdömen ur de 
utvärderingar 
som inkommit 
löd: ”Två fantas-

tiska dagar, där man lärde sig oerhört mycket», ”Ett mycket 
bra upplägg med varierat innehåll, dock med en tydlig röd 
tråd”, ”Mycket professionella föreläsare som belyste fakta 
och vinklar om ämnet, som jag inte 
hade någon kunskap om sedan ti-
digare”, ”Det har varit två givande 
dagar, med material och faktabi-
tar som kommer att användas i 
verksamheten”. Totalt deltog 
cirka 85 lärare.
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Framsynt 
SKMA

”Den kollektiva skul
den är den ideolo
giska grunden för ra
sism. En svensk med
borgare – som råkar 
vara jude – anklagas 
för Israels bosätt
ningar på ockuperat 
område eller för Is
raels bombningar av 
Gaza. På något sätt 
förföljs judar i olika 
historiska skeenden. 
Det går alltid att 
hitta på någon galen 
anklagelse och säga 
att det är judarnas 
fel. [...]

Gammaldags anti
semitism blandas 
med föreställningar 
att varenda muslim 
skulle vara med
ansvarig för alQai
das terrorhandlingar, 
trots att de flesta 
offren för alQaida 
faktiskt är muslimer.

Svenska kommit
tén mot antisemitism 
förmår att säga två 
saker samtidigt: Den 
driver ett parallellt 
arbete mot antise
mitism och islamo
fobi. Det är framsynt. 
En av de viktigaste 
samhällsinsatserna i 
vår tid.”

Lars Ströman
Nerikes Allehanda 

28/12 2012

Uppskattat besök i Umeå

Rachel Baran föreläser om klassrumsarbete mot fördomar.
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EnLigt en rapport från 
Service de Protection de 
la Communauté Juive 
(SPCJ) ökade antalet 
antisemitiska incidenter 
i Frankrike med 58 pro
cent 2012 jämfört med 
2011. 2012 dokumen
terades 614 incidenter, 
2011 var motsvarande 

siffra 389.  
Inte minst antalet 

våldsamma attacker 
ökade. Värst var attack
en mot en judisk skola 
i Toulouse i mars då 
en rabbin och tre barn 
dödades av en radikal 
islamist. I september 
angreps en kosherbu

tik i Sarcelles med en 
handgranat. Ytterligare 
96 incidenter som in
begrep fysiskt våld rap
porterades. 

Belgiska myndigheter 
rapporterar att antalet 
anmälda antisemitiska 
incidenter i landet ökade 
med 30 procent 2012. 

sKma:s lärarutbildning om antisemitism och islamofobi i Umeå mötte stort intresse. 

mörkt år för Frankrikemörkt år för Frankrike Studiematerial om Raoul Wallenberg
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Att SKrivA en krönika här i nyhetsbrevet 
är ofta att vara rätt dyster. Hatet mot judar 
– och flera andra grupper – minskar inte pre-
cis. Trots hårt arbete från SKMA utgör anti-
semitismen fortsatt ett allvarligt problem. Så 
brukar det se ut i tider av ekonomisk oro, hög 
arbetslöshet och en allmän otrygghet.

Men likafullt vill jag här börja med något 
positivt.

Nyligen skrev Nerikes Allehanda en fan-
tastisk ledare om bland annat Svenska kom-
mittén mot antisemitism. Slutsatsen i Lars 
Strömans ledare löd så här:

”Svenska kommittén mot antisemitism 
förmår att säga två saker samtidigt: Den 
driver ett parallellt arbete mot antisemitism 
och islamofobi. Det är framsynt. En av de 
viktigaste samhällsinsatserna i vår tid.”

Självklart är berömmet i sig väldigt in-
spirerande och glädjande att läsa. Men lite 
extra inspirerande är det att Lars Ströman 
noterar – och stöder – att vi inte bara pratar 
om hat mot judar, utan att vi också tar upp 
hat mot exempelvis muslimer.

En del tycks anse att det är ett antingen 
eller och säger att vi som vill kämpa mot 
antisemitism inte ska ta upp frågan om is-
lamofobi, nästan som om det fanns ett kon-
kurrensförhållande. Men i grunden handlar 
frågan om tolerans och människovärde. 

Verklig antirasism är principiell, den gäl-
ler alla former av grupphat. En antirasism 
som accepterar islamofobi men inte antise-
mitism – eller, som vi också alltför ofta ser 
exempel på, som protesterar mot islamofobi 
men blundar för judehat – är inte trovärdig. 
Så enkelt är det.

SKMA:s främsta uppgift är att motverka 
antisemitism. Det är också där vårt fokus 

ligger. Men vårt engagemang är bredare än 
så. Vi vet också att acceptans för en form av 
gruppfientlighet ökar utrymmet för andra 
former av grupphat. 

Men Nerikes Allehanda är inte ensam om 
att uppmärksamma SKMA. Regeringen har 
också gjort det.

Vi har fått det viktiga uppdraget att under 
våren utbilda högstadielärare i Malmö om 
antisemitism och andra fördomar. Det är 
ett stort ansvar och vi är oerhört glada att 
kunna göra det. 

Under mars och april arrangerar SKMA i 
samverkan med Malmö stad, och med stöd 
av arbetsmarknadsdepartementet, flera 
seminarier där lärare erbjuds fördjupade 
kunskaper om rasism, antisemitism och is-
lamofobi, men också workshops om hand-

lingsstrategier och metoder för att motverka 
fördomar och intolerans i klassrummet. 
Som en del av utbildningssatsningen dist-
ribueras även undervisningsmaterial i dessa 

ämnen till alla högstadieskolor i Malmö.
För en tid sedan uppmärksammade TV-

programmet Uppdrag granskning det näthat 
som riktas mot kvinnor. Det var viktigt. Ex-
emplen som vi kunde se och höra i TV var 
skrämmande. Hetsen mot kvinnor särskiljer 
sig framför allt genom det sexualiserade ha-
tet. Jag hoppas att de som förfärades orkar 
gå vidare i den här frågan.

Hatet på nätet drabbar en rad olika grup-
per. Mycket av det riktas mot invandrare, 
judar, muslimer och romer. Alla som tar 
ställning mot rasistisk propaganda riskerar 
också att bli måltavlor. Jag har själv sett en 
del otrevliga kommentarer efter artiklar jag 
skrivit i olika tidningar. 

Nu är, ska jag tillägga, den typen av in-
lägg kontraproduktiva: om de som författar 
kommentarerna inbillar sig att jag skulle 
vara tyst för att de hetsar så kan jag för-
säkra att de misstar de sig. 

En av de värsta näthatssajterna är Avpix-
lat, som står Sverigedemokraterna nära. Av-
pixlat och SD har dock försökt framställa 
sig som motståndare till antisemitism. För 
25-årsjubilerande SD är det viktigt att tvätta 
bort partiets bruna förflutna, men den anti-
antisemitiska retoriken syftar också till att 
misstänkliggöra muslimer. 

Ihåligheten i denna retorik har SKMA 
påtalat tidigare. I sin artikel om Avpixlat i 
detta nummer av nyhetsbrevet visar Mathan 
Ravid hur lite som krävs för att den påståd-
da anti-antisemitismen i dessa miljöer ska 
förbytas i sin motsats. 

Willy Silberstein
Ordförande för Svenska kommittén  

mot antisemitism

Hatet på nätet

”Hatet på nätet 
drabbar en rad 
olika grupper.”

Willy Silberstein
Ordförande för Svenska kommittén mot antisemitism
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Y – som i detta sammanhang föredrar att endast kallas Y – 
är en ung svensk-etiopisk jude. En decemberkväll förra 
året satt han på spårvagnen vid Redbergsplatsen i cen-
trala Göteborg. Han var på väg hem. För SKMA berättar 
han om vad som hände.

– Som så många andra unga i Sverige så ville jag ta en bild på mig 
själv som jag kunde lägga upp på Instagram (fotodelningssajt och 
socialt nätverk). Jag 
sitter på en sittplats 
för fyra vilket gör 
att personen fram-
för och bredvid ser 
exakt vad jag gör. 
När jag väl börjar ta 
bilder så sticker min 
davidsstjärna ut. Jag 
bär alltid min davids-
stjärna, som jag har 
fått av min mormor. 
Jag märker att det sit-
ter ungdomar bredvid 
och mittemot mig. 
Efter en liten stund, 
då jag lägger undan 
kameramobilen, så 
börjar en av ungdo-
marna fråga mig om 
jag är jude. Jag svarar 
ja på frågan och möts 
av kommentaren 
”Men du är ju svart?” 

Y svarade med att 
berätta om etiopiska 
judar och den judiska 
gruppen i Etiopien. 

– Av en konstig an-
ledning så började de 
skratta när jag berät-
tade att alla judar inte 
är ifrån Europa, utan 
att det även finns ju-
dar från Afrika och 
arabvärlden. 

”NiggerjUdar”
Situationen blev snabbt aggressiv och hotfull. 

– Det var inte snälla ord jag fick höra. Det var allt ifrån ”skäms du 
inte att vara jude, din jävla mördare” och ”din lilla wannabe-Jew” 
till ”fy fan, nu finns niggerjudar med”. Jag fick även höra att jag sålt 
min själ, och att den enda anledningen till att staten Israel vill ha oss 
(etiopiska judar) är för att de behöver frontsoldater så att ”riktiga” 
judar inte behöver dö. Någon sa ”Ni negerjudar är som slavar hos 
judarna.» «Fick ni inte mat hemma i Etiopien? Åk hem till judelandet 
Israel, judejävel!» Och så vidare.

– Det hela var obehagligt. Jag blev inte bara utsatt för antisemitism, 
utan även för rasism. Jag fick ta emot ett dubbelt hat, dels för mitt 
etiopiska ursprung och dels för mitt judiska ursprung.

iNgeN reagerade
Det var relativt få passagerare på vagnen, men ingen av dem som satt 
i närheten reagerade, berättar Y. 

– Det var ingen 
som brydde sig, de 
var ingen som sa 
ifrån. Jag fick sitta 
där själv. Jag kände 
att det började bli 
hotfullt så jag be-
stämde mig för att 
gå av en hållplats 
tidigare och gå hem, 
trots regn och kyla. 
Jag kände att jag inte 
klarade av att stanna 
längre, jag ville bara 
därifrån. Jag är säker 
på att om jag hade 
stannat kvar så hade 
det blivit våldsamt.

Kopplas till 
israel
På frågan hur Y 
upplever att det är 
att leva som jude i 
Sverige i dag svarar 
han att det går, men 
att det kräver att man 
anpassar sig och 
ständigt tar avstånd 
från staten Israel och 
dess politik. 

–  Det känns som 
att man alltid måste 
påpeka att som jude 
i Sverige så represen-
terar man inte staten 
Israel, om du inte 

gör det så är du ond och stöder ”mördar-sioniststaten Israel”, och du 
riskerar att få en del antisemitism kastad mot dig. Det känns som att 
judehat har börjat kopplas ihop med Israel-Palestinakonflikten, vilket 
jag tycker är oacceptabelt. I Sverige uppmärksammas antisemitism 
när det väl händer något eller när det är oroligt i Mellanöstern, men 
antisemitism måste alltid uppmärksammas oavsett om det pågår en 
konflikt eller är fred i Mellanöstern. 

Mathan Ravid och Henrik Bachner

att individer som genom klädsel eller symboler kan 
identifieras som judar riskerar att råka ut för antisemitiska 
angrepp i sverige är känt. rapporter från malmö och andra 
platser vittnar om detta. så också berättelsen i sKma:s 
nyhetsbrev i december 2012 om hur en grupp unga svenska 
judar som besökte en krog i Uppsala med kippa på huvudet 

utsattes för antijudiska smädelser – utan att någon reagerade. 
Y:s berättelse från en spårvagnsresa i göteborg, som återges 
nedan, belyser samma sak. men den påminner också om att 
det finns olika typer av rasism i det svenska samhället och att 
dessa ibland kan förenas. om du, som Y, råkar vara jude och 
svart riskerar du att drabbas dubbelt. 

Dubbelrasism

Självporträtt. 
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”Du som tysk” 
eller varför det är okej 
att känna sig skyldig

antifascism betyder inte samma 
sak för den svenska vänstern 

som för den tyska. det märks i 
förhållningssättet till antisemi-

tismen, Förintelsen och israel. 
det menar anna diegelmann, 

tysk vänsterradikal med erfaren-
het av antifascistiskt arbete i 

både tyskland och sverige.   

FörintelSen är För mig själva 
grunden till att vara antifascist. 
Antifascistisk praxis har för mig 
alltid haft två aspekter: att bekäm-
pa nutida nazister och att vårda 
minnet av nazisternas offer. Men 
denna koppling känns inte lika 
självklar längre sedan jag flyttade 
till Sverige. 

När jag träffar nya människor i 
Sverige, så brukar samtalet oftast 
komma in på nationalsocialismen 
och kriget. Då finns det en klas-
sisk öppningsfras: ”Du känner 
dig väl inte skyldig, va?” Under-
förstått att det borde jag absolut 
inte göra. För att det var mina 
morföräldrar, inte jag, för att det 
måste få vara slut med det någon 
gång, för att det är allmänt fel att 
känna skuld för någonting som 
man inte själv har gjort. Jag har 
också ett klassiskt svar till det: 
”Jag känner inte skuld, jag känner 
ansvar.” Det brukar mötas med 
uppskattande nickar, men det är 
lögn. Visst känner jag skuld. Och 
i motsats till de flesta i Sverige 
kan jag inte se något fel i det.  

Jag är den tredje generationen 
efter den tyska nationalsocialis-
men. Täterenkel, som det heter 
på tyska. Jag tänker i katego-
rier av offer och gärningsmän, 
medlöperi och motstånd – det 
gör kanske inte hela Tyskland, 
men det gör jag och jag vet att 
det gör många barn och barn-
barn till överlevande också. Jag 
förstår att det är svårt för dem 
att träffa mig som tysk. Att de 
är skeptiska och vill veta var jag 
står. Jag skäms för mitt namn, 
för mitt språk och för mitt pass. 
Jag känner ett stort behov av att 
göra något med detta arv. 

Jag vill visa att jag har gjort 
ett val i den mån jag kan, näm-
ligen att ta ställning mot antise-

mitismen, mot nynazismen, mot 
allt som strider mot detta som vi 
påstås skulle ha lärt oss av Förin-
telsen. Den historiska skulden blir 
min nutida skuld. Jag kan visa att 
jag har gjort ett val vad gäller mitt 
arv. Men i Sverige kan några av 
mina judiska vänner inte förstå 
varför jag definierar mig som 
vänsterradikal – jag har ju väldigt 
låg tolerans mot antisemitism, till 
skillnad från de flesta inom den 
radikala vänstern här?

FöriNtelseNs KoNseKveNser
Vad jag har lärt mig i Tyskland 
och av dess i alla fall delvis 
skuldmedvetna offentliga dis-
kurs är: för det första, ha respekt 
för Förintelsens offer. Offer i den 
bemärkelsen är både de som dog 
och de som överlevde men trau-
matiserades i lägren, förlorade 
sina familjer och sina hem. Re-
spekt i den bemärkelsen att deras 
upplevelser, deras trauman och 
förluster inte får ifrågasättas och 
inte relativiseras genom att, till 
exempel, jämföra dem med andra 
händelser. 

För det andra, acceptera att 
Förintelsen hade genomgripande 
politiska och ekonomiska konse-
kvenser, i Tyskland och interna-
tionellt. En av dessa konsekven-
ser är staten Israel, ett skyddsrum 
för de judar som mina morföräld-
rar inte kunde komma åt. Flaggan 
med davidsstjärnan är också en 
symbol för att nazisternas försök 
att slutgiltigt lösa ”judefrågan” 
har misslyckats. Sedan 1990-ta-
let ifrågasätter man i den tyska 
vänstern inte Israels existensrätt, 
oavsett vad man annars tycker om 
en halvreligiös högmilitariserad 
stat och om den komplexa Mel-
lanösternkonflikten i sin helhet. 
Israel får kritiseras, men ska ha 

rätt att existera, det är basen för 
alla samtal om ämnet. 

sveNsK aNtiFascism 
Tillbaka till livet i Sverige: här 
är Israels existensrätt inte lika 
självklar, framför allt inte inom 
vänstern. Vissa påståenden och 
uttryck som jag har lärt mig är 
antisemitiska är helt accepterade 
här: att jämföra Israel med Nazi-
tyskland och offren med föröva-
ren, till exempel genom att hävda 
att Israel för ett „förintelsekrig” 
i Mellanöstern. Att likställa sio-
nism med fascism. Att ifrågasätta 
nödvändigheten av ett skyddsrum 
för judar. Att välja aktionsformer 
och symboler som ”Bojkotta Isra-
el” som påminner om mina mor-

föräldrars ”Deutsche, kauft nicht 
beim Juden” (Tyskar, köp inte av 
judar). Eller ”Burn Israel”, som 
faktiskt kommer nära den orda-
granna betydelsen av Holocaust. 
Att hävda att Förintelsen används 
av judarna/Israel för att uppnå 
mer makt i världen respektive 
mer pengar. Att hävda eller att 
antyda sådana saker är uppenbar-
ligen okej i Sverige, inte överallt 
och inte överallt inom vänstern, 
men det förekommer.

Jag är antifascist och därför ser 
jag antisemitism, liksom rasism, 
som fenomen som har sina röt-
ter i samhällets kärna och som 
måste bekämpas i alla sina ut-
trycksformer. Jag har förstått att 
den svenska vänstern har en an-
nan självdefinition, särskilt vad 
gäller antisemitismen, eller så har 
de bara andra föreställningar om 
vad som är antisemitiskt. 

„iNte liKa KäNsligt här»
När jag blir upprörd över anti-
semitism får jag, i samtal med 
svenskar, höra en annan klassisk 
replik: ”Det är klart att du som 
tysk reagerar på det här. För oss 
är det inte lika känsligt.”

Det är helt okej enligt min 
åsikt att skämta om, kritisera el-
ler förlöjliga alla former av tyska 
nationella diskurser och tradi-
tioner, gärna också den att man 
har en tendens att framställa sig 
själv som väktare över alla an-
dras synder. Men vad säger det 
egentligen? Att jag som tysk är 
mer medveten om antisemitis-
men? Eller snarare att en och 
samma sak är mindre känslig – 
dvs antisemitisk – i Sverige än i 
Tyskland, på grund av att natio-
nalsocialismen växte just där?   

Repliken ”du som tysk” kan 
också förstås som att visst är det 

”Vissa 
påståenden 
och uttryck 
som jag har 
lärt mig är 

antisemitiska 
är helt 

accepterade 
här.”
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Tyska vänsterradikala Antifa, Antifaschistische Aktion, demonstrerar. ”I Sverige är Israels existensrätt inte lika självklar, framför allt inte inom vänstern.”

Fo
to

: F
li

cK
r

.c
o

m
/p

m
_c

h
eu

n
g

respektlöst och relativiserande 
att till exempel använda begrepp 
som koncentrationsläger för äld-
reomsorg, men jag som tysk är 
mer förpliktad till att hålla den 
respekten än andra, till exem-
pel svenskar. Ok, som sagt, jag 
tycker att det går bra att känna 
sig skyldig, så jag som tysk får 
ta det. Men man kan ju fråga sig 
om offren har förtjänat mindre 
respekt i Sverige än i Tyskland.

historiebearbetNiNg
Det finns också de som säger till 
mig: ”Jo, Tyskland har ju varit så 
mycket bättre på att ta itu med sin 
historia än vad vi har varit.” Till 
det har jag inget klassiskt svar. 
För att det träffar pricksäkert mitt 
i min egen dubbelhet vad gäller 
frågan. Ibland tänker jag, jo, det 
stämmer, lägg av med att hävda 
att ni inte hade någonting med 
Nazityskland att göra och att ni 
inte visste och lägg av att tro att 
ni är det snällaste landet i hela 
världen. Lägg gärna samtidigt 
också av med helt opolitiska och 
konsekvenslösa manifestationer 
av sorg över Förintelsen. Medge 
att människorna här, grannar, 
vänner, släkt, kan ha varit natio-
nalsocialister, antisemiter i olika 
grader, att de i alla fall inte var 
motståndsmän. Medge samtidigt 
också att även idag finns det ra-

sistiska och antisemitiska inställ-
ningar i hela samhället. Så långt 
har man ju kommit i Tyskland: 
man har medgett att de flesta 
stod på fel sida och många gör 
det fortfarande. Eller?

Jag vet att det inte stämmer. 
Bortsett från löpsedlarna och det 
skrivna ordet frodas antisemitism 
i samband med historierevisio-
nism i Tyskland. Andra världskri-
get förs på nytt i Tysklands barer, 
och den här gången vinns det. 
Men även det officiella Tyskland 
har bara bra PR i frågan. En stor 
del av den tyska vänsterns arbete 
går ut på att kritisera regeringen 
för sin hantering av det national-
socialistiska arvet. Deutsche Tä-
ter sind keine Opfer, säger vi om 
och om igen: Tyska förövare är 
inga offer. Den 8 maj tackar vi de 
allierade för befrielsen. I februari 
demonstrerar vi mot nazisterna 
som håller minnesmanifestation 
för offren för bombningen av 
Dresden. Den 9 november anord-
nar vi minnesmanifestationer för 
de judiska offren för ”Kristallnat-
ten” (som man kallar Pogromnat-
ten på tyska för att Kristallnatten 
är nazisternas begrepp) och mot 
nutida antisemitism. Allt detta är 
en självklar del av vår antifascis-
tiska praxis, men ingenting som 
det tyska majoritetssamhället 
nödvändigtvis sysslar med.

oliKa acceptaNs
Att få Tyskland här i Sverige fram-
ställt som ett exempel på en fan-
tastisk uppgörelse med historien är 
absurt. Men jämfört med Sverige 
finns det andra gränsdragningar för 
vad som får sägas i offentliga sam-
manhang, både angående national-
socialismen som historisk period 
och modern antisemitism. Sådana 
kommentarer som under en artikel 
i DN om den nutida antisemitismen 
i Tyskland, där nästan varje kom-
mentar upptog en ny antisemitisk 
stereotyp, från judarnas makt över 
media via judarnas exploatering av 
Förintelsen till Israels instrumenta-
lisering av Förintelsen för sin egen 
agenda – sådant skulle aldrig till-
låtas i Tyskland!  

 Och där är det igen. Mitt arv 
från övermänniskorna. Som vet 
hur man ska göra. Tidigare visste 
vi hur man skulle göra för att bli 
av med judarna, nuförtiden vet vi 
uppenbarligen hur man ska göra 
för att skydda judarna. Jag avskyr 
mig själv för det, för att jag så lätt 
köpt Tysklands officiella skuld-
retorik. Och jag avskyr mig själv 
för att jag så lätt faller in i över-
människans självgoda översitteri. 
För att det är en till sak som jag 
som tysk har lärt mig: vi går inte 
säkra från oss själva. 

Mina morföräldrar var inga då-
liga människor, inga monster, de 

älskade sina familjer, de ville göra 
rätt för sig, de hade en uppfattning 
om vad som var rättvist och vad 
som inte var det. Trots detta blev 
de anhängare av ett system som 
åstadkom den industrialiserade 
förintelsen av miljoner människor 
som ansågs som icke-önskvärda. 
Även i Sverige handlar debatten 
ju mycket om att ”förstå” Förin-
telsen, att förstå hur vanliga männ-
iskor kunde blir massmördare. 

Det som jag har förstått är att 
det sitter i mig själv, potentialen 
att bli mördare, att veta bättre 
vem som förtjänar att leva än an-
dra, att dela upp världen i rätt och 
fel efter eget behag. Det känner 
jag mig också skyldig för, poten-
tialen jag anar i mig själv och i 
alla andra människor, just för att 
mina snälla farföräldrar hade det 
i sig. Vi går inte säkra från oss 
själva, och mitt tyska skuldtyngda 
arv tvingar mig till självrannsa-
kan angående mina egna stereo-
typer, tankar, handlingar. Jag vet 
att jag måste välja sida varje dag. 
Om det nu är en särskilt tysk in-
sikt, det får andra avgöra. 

Anna Diegelmann 
Tidigare medlem i gruppen „Avanti 

– Projekt undogmatische Linke” 
som bl a bedriver antifascistisk 

politik i olika städer i norra 
Tyskland.
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Raoul Wallenberg valde att agera 
för att hjälpa och skydda männ-
iskor han inte kände. Med upp-
finningsrikedom, mod och ener-
gi lyckades han rädda tusentals 

judar undan nazisternas förföljelse i den ocku-
perade ungerska huvudstaden Budapest. Hans 
liv och gärning visar oss att en människas val 
kan göra stor skillnad. Därför är han viktig 
för oss idag. 

Svenska kommittén mot antisemitism er-
bjuder nu ett unikt studiematerial, Raoul 
Wallenberg – En berättelse om mod och 
motstånd under Förintelsen. Materialet 
riktar sig till högstadie- och gymnasieelever 
och andra studiegrupper. Det berättar på ett 
levande sätt om Raoul Wallenberg och hans 
gärning i en historisk kontext, och är rikt illus-
trerat med bilder, dokument och vittnesmål. 

Genom studiematerialet och tillhörande re-
flektions- och värderingsövningar får pedago-
ger verktyg för att öka ungdomars historie-

medvetande och ett underlag för diskussioner 
kring mod, personliga val, alla människors 
lika värde och främlingsfientlighet.

Studiehäftet är uppdelat i kapitel som gui-
dar läsaren från Raoul Wallenbergs barndom 
och ungdomsår, vidare till den svenska am-
bassadens verksamhet i Budapest och insat-
sen som Wallenberg och hans medarbetare 
gjorde för att rädda tusentals judar undan för-
följelse och deportation. Häftet avslutas med 
reflektioner kring diplomatens försvinnande 
i januari 1945 och minnet av hans gärning. 
Hela tiden får läsaren hjälp att orientera sig 
i det historiska sammanhang där Raoul Wal-
lenberg verkade. Några kapitel är fristående. 
De ger bland annat en introduktion till Förin-
telsens historia och svensk invandringspolitik 
under 1900-talets första årtionden.

Studiematerialet, som publicerades i de-
cember 2012, har fått många lovord. Publi-
kationen ”ser väldigt imponerande ut. Snygg 
och ambitiös i sin utformning”, säger Ingrid 

Carlberg, författare till boken ”Det står ett 
rum här och väntar på dig…” Berättelsen 
om Raoul Wallenberg. Etnologen Lars Brink, 
som forskat om Raoul Wallenberg och hans 
personliga utveckling, berömmer framställ-
ningen som ”saklig och realistisk, helt utan 
överdrifter och falsk hjältedyrkan” och med-
delar att han kommer att rekommendera häftet 
vid sina föreläsningar. ”Detta är helt klart ett 

sKma erbjuder ett nytt och unikt studiematerial om raoul Wallenberg och hans insatser för att rädda judar undan Förintelsen. materialet 

förmedlar viktiga historiska kunskaper samtidigt som det uppmanar till diskussion om mod, personliga val och alla människors lika värde.
Nytt studiematerial om Raoul Wallenberg
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material skolor borde...använda i undervisningen”, 
skriver den antirasistiska sajten Motargument.se.

Materialet om Raoul Wallenberg har produce-
rats av SKMA med stöd av Utrikesdepartementet, 
ett projektbidrag med anledning av 100-årsminnet 
av Raoul Wallenbergs födelse. Huvudförfattare är 
Lena Jersenius och medförfattare är Ewa Wymark. 
Grafiker är Cecilia Undemark. Samtliga texter är 
granskade av Dr. Paul A. Levine, författare till 

Raoul Wallenberg i Budapest. Reflektions- och 
värderingsövningar är framtagna av pedagogen 
Rachel Baran. 

Under våren 2013 presenteras häftet vid en rad 
olika arrangemang och på flera platser runt om i 
landet, bland annat i samband med Raoul Wallen-
berg-utställningen ”För mig finns inget annat val” 
och teaterföreställningen ”Efter Raoul – om detta 
må vi också berätta”.

sKma erbjuder ett nytt och unikt studiematerial om raoul Wallenberg och hans insatser för att rädda judar undan Förintelsen. materialet 

förmedlar viktiga historiska kunskaper samtidigt som det uppmanar till diskussion om mod, personliga val och alla människors lika värde.
Nytt studiematerial om Raoul Wallenberg

peDAgoger KAn beStällA 
häFtet KoStnADSFritt

Studiehäftet om Raoul Wallen-
berg kan beställas kostnadsfritt 
i klassuppsättning. Skolan beta-
lar endast portokostnad á 270 
kronor. Övriga intresserade kan 
beställa häftet mot en kostnad 
på 75 kronor (inklusive porto).

Lärarhandledning och elev-
övningar finns tillgängliga som 
pdf på www.skma.se

Skicka eller ring in din beställning 
till info@skma.se eller 08-667 
60 90. Glöm inte att ange både 
leverans- och faktura adress.

SeMinArier oM 
tre elevAKtivA 

StuDieMAteriAl

Under våren anordnar SKMA 
i samverkan med Studiefräm-
jandet på flera platser i landet 
eftermiddagsseminarier/work-
shops om SKMA:s elevaktiva 
studiematerial: Undervisnings-
material om antisemitism, 
fördomar och diskriminering, 
den internetbaserade läroplatt-
formen Vad är en människa? 
samt studiehäftet Raoul Wal-
lenberg. En berättelse om 
mod och motstånd under 
Förintelsen. Läs mer om stu-
diematerialen på www.skma.
se/utbildning/undervisnings-
material/

Datum för seminarier: Jönköping 
18 april, Örebro 2 maj, Umeå 
(prel.) vecka 15.

Kontakta SKMA för mer infor-
mation. Välkommen med din 
anmälan! E-post: info@skma.se  
Telefon: 08-667 60 90
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I en artikel i DN den 18/12 2012 beskrev 
jag de rasistiska trakasserier jag och några 
judiska vänner utsattes för på en krog i Upp-
sala. Bland annat förekom antijudiska slag-
ord och Hitlerhälsningar – reaktioner på det 
enkla faktum att vi bar kippor (kalotter). Ett 
av många exempel under senare år på hur 
”synliga” medlemmar av minoriteter som 
den judiska kan fara illa om de öppet visar 
sin identitet. 

Många reaktioner på min text kombinerade 
medkänsla med förvåning. Kanske delvis 
resultat av den utbredda – men felaktiga – 
uppfattningen att antisemitism inte (längre) 
är ett problem i vårt land. Studier visar att 
fördomar mot judar är långt ifrån ovanliga, 
och förekommer inom olika opinioner och 
grupper.

FalsK aNtirasism
Mer illvilliga reaktioner förekom också. Da-
gen efter påstod Mats Dagerlind på den SD-
vänliga sajten Avpixlat att jag författat ”ett 
falsarium”. Två veckor senare, 3/1 2013, kom 
ännu en attack på Avpixlat, signerad redak-
tionen (till vilken Dagerlind hör). Orsaken var 
att Expressen i en ledare återgett det jag och 
mina vänner utsatts för. Nu kallades min text 
för ”en skröna”.

SD säger sig värna judar och bekämpa 
antisemitism, påståendet återkommer på saj-
ter som Avpixlat. Varför då dessa reaktioner? 
Orsaken är enkel att förklara och belägga. Par-
tiets förmenta antirasism är varken ärlig eller 
konsekvent. Det påstådda ställningstagandet 
mot en form av fördomar och hat, mot judar, 
har alltid ämnat legitimera en annan form av 
fördomar och hat, mot muslimer. 

På liknande sätt är SD:s förment ”pro-isra-
eliska” hållning – en beteckning som ofta fel-
aktigt sätts på denna typ av högerpopulism – 
lika falsk som den förment ”pro-palestinska” 
dito i nazistiska grupper. I båda fallen gäller 
devisen ”min fiendes fiende är min vän”. För 
SD fyller judarna endast en funktion, oavsett 
var i världen de befinner sig. 

De som belyser allt detta utsätts för regel-
rätta ”drev” – för att tala i SD-termer – på 
sajter som Avpixlat. Mottagandet på just 
Avpixlat av min text hade troligen varit ett 
annat om jag bara lagt till orden ”muslimska 
gärningsmän”. Nu fick jag nöja mig med två 

texter och runt 1 000 kommentarer fulla av 
personangrepp och rasism. Ett axplock ger en 
bild av det budskap SD sprider och responsen 
det får bland partisympatisörer.

”otacKsamma” jUdar
De som trakasserade mig och mina vänner 
beskrivs i min text som ”vanliga Uppsalastu-
denter”. Ingen grupp – majoritet eller mino-
ritet – pekas ut. Dessutom betonas faran med 
att dra för stora växlar av liknande fall. Trots 
detta påstods på Avpixlat att jag framfört ”sve-
pande” anklagelser, sökt ”underblåsa myter”, 
överdrivit och ljugit. Allt för att skydda eller 

 Skärmbild på Avpixlat den 19/12 2012.

A v p i x l a t  j u d e h a t

liksom sverigedemokraterna på-
står sig den sd närstående sajten 
avpixlat vara motståndare till anti-
semitism. det föregivna motstån-
det handlar till stor del om att fram-
ställa muslimer som judehatare för 
att på så sätt underblåsa islamofo-
bin. men, som mathan ravid visar, 
krävs det inte mycket för att den 
”anti-antisemitiska” retoriken ska 
övergå i sin motsats. 
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skymma ”de verkliga antisemiterna i Sverige” 
– invandrare med ett ”muslimskt nedärvt ju-
dehat”. 

På SD-manér agerade man självutnämnda 
representanter för allt och alla man definierar 
som svenskt och svenskar, och menade att jag 
kollektivt utmålat de sistnämnda som rasister. 
Ekot dånade i kommentarsfälten. Signaturen 
Dunderneger sammanfattade det flertalet 
ansåg: ”som vanligt så får fulmedia det att 
verka som att det är vi ’hemska’ ’fasansfulla’ 

’ondskefulla’ vita som ligger bakom hatet mot 
Sveriges kikes [nedsättande engelsk term för 
judar]. När det snarare är the usual suspects 
aka pedofildyrkarna”.

Som väntat skuldbelades muslimer som 
grupp. Men vilka förklaringar gavs till mina 
och ”fulmedias” påstådda lögner? Att svenska 
judar – ”Sveriges kikes” – i regel tar avstånd 
från SD:s cyniska flirtande och politik retar 
gallfeber på partiföreträdare. Den judiska 
gruppen ”förstår inte sitt eget bästa”, är rädda 
eller naiva, insisterar man. Ilskan över vad 
SD:s Kent Ekeroth kallat judisk ”dumsnäll-

het” (Newsmill 27/1 2010) blottlägger partiets 
villkorade ”stöd”, och slår lätt över i hat mot 
en ”otacksam” minoritet. 

Mönstret går igen på sajter som Avpixlat. 
Jag – ”en riktig Quisling” – hade ”satt dol-
ken i ryggen” på det enda parti som ”vågar 
ta tag i problemet”, framhöll flera. Jag borde 
glädjas över de mandat SD får för att rensa 
ut all muslimsk ”ohyra” från Sverige, förkla-
rade fransolsson98. Andra rationaliserade el-
ler välkomnade det som hänt. Att bära kippa 
offentligt var ”att be om problem”. Jag kunde 
”gott ha lite antisemitism”, ansåg exempelvis 
Tyckarn.

KoNspiratioNsteorier
Idén om ”judisk offermentalitet” är central i 
antisemitiska diskurser. Judar som grupp på-
stås genom historien ha hittat på, överdrivit 
och missbrukat sin egen utsatthet för social 
och ekonomisk vinning. Föreställningen åter-
finns på sajter som Avpixlat. 

I en rad kommentarer påstods jag ha ”ut-
nyttjat min kippa”, iklätt mig ”offerkoftan” 
och författat en ”snyfthistoria” – enligt John-
ny typiskt för judars ”eviga propagandakrig 
för att vinna sympati från andra”. ”Folk mås-
te inse att judarna inte är på vår sida”, fastslog 
Kaptenen och hans garde.

Steget till antijudiska konspirationsteo-
rier var inte långt, och togs ofta. Judarna ”är 
bakom allt” och äger ”90% av tillgångarna i 
Sverige” och det mesta av media, klargjorde 
Mauritz Nordlund. Signaturer som Nicklas 
Åkerman och Daniel Clason talade om ”den 
högsta makten”, ”indoktrineringsprocessen” 
och ”hjärntvätt”. Andra refererade till tra-
ditionella nazistiska koncept som ”ZOG” – 
”Zionist Occupation Government”, en styran-
de hemlig judisk regering – och ”sionister”, 
ett i sammanhanget vanligt förekommande 
kodord för judar. 

Nyare begrepp som ”kulturmarxism” före-
kom också. Inom intoleranta miljöer anklagas 
politiker och journalister – ”kulturmarxister” 
– bland annat för att ha sålt ut Europas folk 
och möjliggjort en så kallad ”massinvand-
ring” och ”islamisering” av våra samhällen. 
Likt i terroristen Anders Behring Breiviks så 
kallade ”manifest” – som har starkt antisemi-
tiska avsnitt – pekas judar ofta ut som särskilt 
väl representerade bland ”kulturmarxisterna”. 

Personen bakom den talande signaturen 
Holohoaxx sökte upplysa om att kommu-
nismen var en judisk komplott, och lade upp 
en länk till den högerextrema bloggportalen 
motpol.nu för ”bevis”. Där låg den sedan 
tillsammans med en rad tidigare publicerade 
länkar till sajter med öppet antijudiska bud-

skap.

sd, avpixlat och jUdehatet
Hur reagerade Avpixlat på vågen av hatinlägg 
som följde på deras två texter i fråga? SD-vän-
liga medier poserar som försvarare av ”yttran-
defrihet” – tolkad som en obegränsad rätt att 
säga vadsomhelst om vemsomhelst, hursom-
helst. Ändå raderas oönskade kommentarer. 
Att det inte innefattar främlingsfientliga och 
antimuslimska inlägg visste vi – att sprida 
sådana är ju ett huvudsyfte för sajten – men 
det inbegriper inte heller antisemitiska dito. 

Samtliga exempel jag gett (samt mångdubbelt 
fler) finns i skrivande stund kvar. 

Men nog måste väl åtminstone judarnas 
självutnämnde ”vän” Dagerlind ha oppone-
rat sig? Han som på Avpixlat den 19/12 2012 
försäkrade att SD är ”det riksdagsparti som 
tydligast tagit ställning mot antisemitism”. Jo, 
han gav sig in i diskussionen, med följande 
kommentar om misstänkliggörande av och hat 
mot judar som grupp: Att stämpla folk som 
antisemiter är ”förhållandevis lätt”, hävdade 
Dagerlind. Att ”diskutera” vilken påverkan 
”det judiska inflytandet” (bestämd form) har 
på media, finans, vetenskap och kultur samt 
samhället i stort eller amerikansk utrikespoli-
tik var dock inte antisemitiskt. Samma gällde 
”att belysa hur olika intressen slåss om mak-
ten i världen”. Tydligen inbegrep det ett spe-
cifikt ”judiskt intresse”. 

Enligt Dagerlind var inte ens på internet 
vanligt förekommande ”teorier om en judisk 
världssammansvärjning” – framförda av ”en 
liten grupp högljudda konspiratoriker” – nöd-
vändigtvis antisemitiska. ”Vad man inte bör 
acceptera är dock avhumanisering och na-
turligtvis inte heller hatbrott”, avslutade den 
Avpixlatkrönikor som ständigt inbjuder läsare 
till orgier i fördomar och hot.

SD-företrädare och -anhängare förnekar, 
mörkar och skönmålar partiets bruna historia. 
Man ”förfasar” sig över judehat, när det sägs 
kunna kopplas till muslimer som grupp. Anti-
semitism i egna led tonas ner, och förnekas. 

Listan på SD-representanter på olika nivåer 
som även under senare år uttalat sig nedsät-
tande om judar som grupp, förnekat Förin-
telsen, spridit antisemitisk propaganda eller 
haft kopplingar till nazistiska grupper är dock 
lång. Därtill visar forskning från 2000-talet 
att antijudiska attityder är mer utbredda bland 
SD-sympatisörer än bland sympatisörer till 
övriga riksdagspartier. Reaktionerna som min 
text utlöste på Avpixlat, Sveriges största SD-
vänliga sajt, visar hur lite som krävs för att allt 
detta ska bubbla upp till ytan.

Mathan Ravid
Masterstudent i historia vid Uppsala universitet

och medlem i SKMA. En kortare version
av Ravids text i DN publicerades i SKMA:s

nyhetsbrev december 2012.

»Reaktionerna 
på Avpixlat visar 

hur lite som 
krävs för att allt 
detta ska bubbla 

upp till ytan«
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2012 StArtADe SKMA:S ungdomsutbildning 
om fördomar, antisemitism och andra for-
mer av rasism. Satsningen riktas främst till 
gymnasieelever runtom i landet, och första 
gruppen träffades för knappt ett år sedan (se 
SKMA:s nyhetsbrev juni 2012). Runt års-
skiftet 2012/2013 var det 13 nya ungdomars 
tur att genomgå utbildningen, som ägde rum 
under två helger i SKMA:s lokaler i centrala 
Stockholm.

Reflektion och diskussion är utgångspunk-
ten för vår utbildning, stor tid ägnas åt samtal i 
grupp kring egna erfarenheter och tankar. Hur 
kommer det sig att vi alla på ett eller annat sätt 
bär på fördomar? Hur reagerar vi när vi möter 
intolerans och diskriminering i vår vardag – 
agerar vi eller förblir vi åskådare? 

”extremt läroriKt”
En av deltagarna var 19-åriga Sofia Spjuth 
från Jönköping, som uppskattade att utbyta 
tankar och idéer. 

– Att diskutera med jämnåriga som växt 
upp i andra miljöer har varit extremt lärorikt, 
eftersom vi alla märkt av fördomar på olika 
sätt och i varierande grad. Det var oerhört ro-
ligt att ingå i den här gruppen, och jag har lärt 
mig mycket nytt.

För att erbjuda ökad kunskap om olika 
former av rasism gavs ett antal föreläsningar. 
Första helgen gästades gruppen av Jonathan 
Leman från Expo, som talade om den pro-
paganda som sprids av Sveriges mest aktiva 
rasistiska partier och rörelser. Andra helgen 
stod antisemitismen, dess historiska rötter och 

samtida uttrycksformer i fokus. Tillsammans 
med idéhistorikern Henrik Bachner analyse-
rades fördomar och hat mot judar genom his-
torien. Ny för denna gång var Siavosh Derak-
hti, 2012 års vinnare av Elsa-priset. Derakhti, 
grundare av nätverket Unga muslimer mot 
antisemitism, talade om vårt gemensamma 
ansvar för att bekämpa intolerans.

höjdpUNKt
Sofia var en av de som tyckte hans inspire-
rande föredrag tillhörde utbildningens höjd-
punkter.

– Som ung tror jag det är extra intressant 
och enklare att lyssna på och relatera till an-
dra unga personer, därför blev Siavoshs be-
sök en riktig succé!

På frågan vad hon tar med sig från utbild-
ningen svarar Sofia att hon blivit mer självsä-
ker när det gäller att bemöta fördomar. 

– Jag har inte bara fått mer information 
om rasism och främlingsfientlighet utan även 
större förståelse för hur medmänniskor fung-
erar och resonerar. Allt detta är till stor hjälp 
när man argumenterar med personer med för-
domsfulla attityder.  

– Fördomar är tyvärr ett stort problem i 
Sverige, något alla inte verkar förstå. Överallt 
hör och läser man om hur människor behand-
las illa på grund av etnicitet, sexuell läggning 
eller religion. Jag tror mer kunskap är lösning-
en, och skulle absolut rekommendera denna 
utbildning till andra unga. Man kan aldrig ha 
för mycket kunskap om vikten av alla män-
niskors lika värde, säger Sofia.

Sofia är en av fem personer som i slutet av 
mars kommer representera SKMA i det EU-
finansierade projektet ”East-West-East” i 
Tyskland, då ett dussin ungdomsorganisatio-
ner från olika europeiska länder träffas för att 
diskutera frågor kring rasism, migration och 
ungdomsarbetslöshet. SKMA:s nästa ung-
domsutbildning är planerad till månadsskiftet 
april/maj. Då välkomnar vi 15 nya engagerade 
gymnasieelever till Stockholm.

Mathan Ravid
Medlem i SKMA, Masterstudent i historia vid 

Uppsala universitet, och tillsammans med Lisa 
Sahlstedt ansvarig för ungdomsutbildningen.

SKMA utbildar

Antirasistiskt träningsläger

Siavosh Derakhti inspirerade ungdomarna.
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För andra gången arrangerade sKma en ungdoms-
utbildning om antisemitism och intolerans.  

Sofia Spjuth deltog i utbildningen.
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Var går gränsen mellan å ena sidan le-
gitima skämt för att bemästra fasan 
och sorgen över Förintelsen och na-

tionalsocialismen, och å andra sidan en bana-
lisering och relativisering? När är/blir skämt 
om Förintelsen och nationalsocialismen anti-
semitiska? Detta var några av de frågor som 
diskuterades under det välbesökta kvällssemi-
narium som SKMA anordnade i Stockholm 
den 9 januari i år.  

Många av de runt 50 deltagarna som när-
varade deltog i samtalet, som leddes av histo-
rikern Cordelia Hess och idéhistorikern Stép-
hane Bruchfeld. Den sistnämnde är verksam 
vid Uppsala universitet, och Sveriges ledande 
expert på förnekandet av Förintelsen. Hess är 
verksam vid Stockholms universitet, och har 
bland annat bedrivit forskning om den tyska 
extremhögern. Det var också resultat från de-
lar av hennes tidigare forskning som utgjorde 
utgångspunkten för kvällens diskussion.

”KlätterhUmor”
Som Hess påpekade är det lätt att finna refe-
renser till Förintelsen och nationalsocialismen 
i vår vardag. Ett exempel som diskuterades 
var de sportklätterklippor i Gåseborg utanför 
Stockholm som sedan slutet av 1980-talet haft 
klätterleder med namn som ”Hitler”, ”Swas-
tika”, ”3:e riket”, ”Kristallnatten”, ”Kremato-
rium” och ”Zyklon B”. Ett tecken på brist på 
respekt för offer och överlevande? 

2010 uppmärksammades Gåseborg i både 
svenska och internationella medier. Hur ska 
man tolka de röster i den efterföljande debat-

ten på svenska klätterforum på Internet som 
reagerade med frågor som ”vad har Förintel-
sen med oss att göra?” och med förvåning 
över att någon kunde ta illa upp. Det hela av-
färdades ofta som harmlös, intern ”klätterhu-
mor”. Förslag och uppmaningar om att ändra 
klätterledernas namn ledde i vissa fall till en 
rent antisemitisk retorik om ”judeägda me-
dier” och en rad påståenden om att en sådan 
”censur” skulle vara ”precis som i Tyskland 
på 30-talet”. 

haNtera Fasor
Skulle liknande reaktioner förekomma i ex-
empelvis just Tyskland? Skiljer sig synen i 
Sverige på skämtandet om Förintelsen och 
nationalsocialismen från den i andra länder? 
I regel tas starkt avstånd från nationalsocialis-
men som politiskt system. Men är det vanligt i 
Sverige att reducera det till några få gärnings-
män som representanter för Ondskan? Finns 
en tendens att frikoppla nationalsocialismen 
från Förintelsen och antisemitismen, och istäl-
let fokusera på aspekter som exempelvis har 
med yttrandefrihet att göra – likt ”censurmot-
ståndarna” i ovan nämnda debatt? Vilka är, i 
sådana fall, förklaringarna till detta?

Bland överlevare blev humor ofta ett sätt 
att hantera Förintelsens fasor, både då och 
senare. Många komiker skämtar om Förin-
telsen och nationalsocialismen, inte minst ju-
diska sådana. Redan under andra världskriget 
kom klassiker som Chaplins ”Diktatorn”, och 
efterkrigstiden är full av parodier från bland 
annat England och Frankrike som försöker av-

demonisera och förlöjliga Hitler och ledande 
nazister. Är det viktigt vem som skämtar, och 
om vad? I sådana fall torde väl ovan nämnda 
exempel stå i bjärt kontrast till de Förintelse-
förnekare som ”i humorns namn” förlöjligar 
offren istället förövarna?

Som så mycket annat är skämtande om 
Förintelsen och nationalsocialismen kontext-
bundet. Vad är syftet, vilken är den tilltänkta 
publiken och vem har rätten att bestämma var 
gränsen går för vad som är acceptabelt? Har vi 
kanske rent av en plikt att värna vissa tabun? 
SKMA:s kvällsseminarium i januari bjöd på 
fler öppna frågor än tvärsäkra svar. Samt en 
livlig diskussion om vår syn på och hållning 
till historien.

Mathan Ravid

Antirasistiskt träningsläger

Cordelia Hess medverkar i den aktuella antologin "Hitler 
für alle. Populärkulturella perspektiv på Nazityskland, 
andra världskriget och Förintelsen".

Vad betyder 
skämten 
om Förintelsen?  
sKma:s seminarium ”att skämta om Förintelsen – legitim sorge-
bearbetning eller banalisering?” väckte stort intresse. diskus-
sionen var livlig, men frågorna fler än svaren. 
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Vi har bestämt träff utanför Budapests stora syna-
goga. Hon måste ha gått för längesen, tänker jag 
när jag kliver ur taxin, jag är mer än lovligt sen. 

Det är eftermiddag. Den milda vårluften kom-
mer snart att gå över i kvällskyla. Jag sätter mig 

på en av bänkarna utanför huvudingången. Jag måste samla tan-
karna. Intervjun med Ágnes Daróczi tog längre tid än vad jag hade 
planerat. Det var hon som fick bryta upp till slut, jag hade kunnat 
lyssna hela kvällen. På hur hon växte upp i en by nära den rumän-
ska gränsen, på hur hon blev ivägskickad för att studera i en stad, 
en stor skrämmande stad där hon saknade 
sin familj varje dag. På hur hon hittade till 
böckerna, till dikterna, på hur hon lärde 
sig att bli bra på att recitera dem, först 
inför klassen och senare inför hela folket, 
en svarthårig flicka som läste dikter på 
romanes, i den ungerska statstelevisionen. 
På hur regimen inte tyckte om att romer 
hade ett eget språk, det rimmade inte väl 
med den kommunistiska ideologin. 

Allt det här sitter jag och tänker på när 
K plötsligt dyker upp på cykel. Vi prome-
nerar långsamt till en restaurang i närhe-
ten, alltmedan jag gång på gång erbjuder 
mina ursäkter. 

K och jag fick kontakt för ungefär tre 
år sen. Jag följde händelserna i byn Gyön-
gyöspata. Under flera månaders tid mar-
scherade ungerska nazister med jämna mellanrum genom det lilla 
samhället. De bar uniformer och hakkors. Romerna var rädda. De 
höll sina barn inomhus. 

När nazisterna anordnade ett så kallat ”träningsläger” intill byn 
gick den mentala terrorn över i ren skräck. 277 kvinnor och barn 
evakuerades. Enligt officiella källor handlade det om en påskut-
flykt, en weekendresa ungefär. Jag antar att ingen politiker var 
beredd att stå upp och säga att mitt i dagens Europa tvingas männ-
iskor lämna sina hem för att nynazister intagit deras kvarter. 

Från mitt skrivbord hemma i Stockholm kunde jag mest bara 
förlita mig på andrahandsuppgifter i framför allt brittisk media. 
Det var frustrerande. När jag hittade en blogg av en grupp unga 
aktivister från Budapest som åkt till byn för att genom sin närvaro 

stödja romerna och dokumentera händelseutvecklingen blev jag 
glad. K var en av dem. Glad förresten, det är nog inte rätt ord. Jag 
kände en bit lättnad. Och jag kände solidaritet med deras allvar. 

Nu sitter vi på en gaybar mitt i det som var det judiska get-
tot under kriget. Utanför står människor i små grupper och röker. 
Jag frågar K om hon känner någon koppling till andra kritiska 
röster, till en rörelse. En liten, marginell rörelse, säger hon, mest 
bestående av unga människor som reagerar mot nationalismen och 
homofobin. Men namnkunniga författare, konstnärer och politiker 
ger hon inte mycket för. Man hör sällan från dem, säger hon. 

Det är en uppfattning hon delar med Ág-
nes Daróczi. Daróczi har varit med länge. 
På 70-talet anordnade hon den första ut-
ställningen med romska konstnärer. Efter 
kommunismens fall startade hon en kul-
turorganisation som fortfarande är levande 
och själv är hon alltjämt aktiv i kampen 
för romernas mänskliga rättigheter. När vi 
sågs tidigare under dagen uttryckte Ágnes 
Daróczi oro för att antiziganismen och 
antisemitismen vinner ny mark, utan att 
någon egentligen protesterar. 

I baren köper K nya drinkar. Jag tänker 
att jag ska fråga om hon någonsin är rädd. 
Hennes arbete är synligt för den som vill se 
och hon hänger på queera barer i de gamla 
judiska kvarteren. Men jag stoppar mig 
själv. Det är ingen bra fråga. Människor 

har alltid gjort det hon gör. De bara gör det. 
På väg hem till hotellet stannar jag vid minnesmärket. Jag 

har gått förbi det flera gånger varje dag och velat gå in på 
gården, men porten har hela tiden varit låst. Nu slinker jag in 
när porten öppnas för en bil. Ett slitet valv leder in till gården. 
Bortsett från fotsteg i en portgång någonstans hörs bara vinden 
och löven. Jag står där ett tag, framför muren till det som en 
gång var gettot. Stadens minne är äldre än människornas. Men 
det är människorna som kan tala. 

Lawen Mohtadi 
Journalist och författare till ”Den dag jag blir fri. En bok om 

Katarina Taikon”. Mottagare av Sara Lidman-priset 2013. 

Ensam kamp för Ungerns romer
Gästkrönika av Lawen Mohtadi

»Stadens minne 
är äldre än 

människornas.  
Men det är 

människorna  
som kan tala.«

gäStKröniKA



svenska
kommittén

mot
antisemitism 13

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



svenska
kommittén

mot
antisemitism14

I samverkan med Malmö stad arrang-
erar SKMA under våren flera endags-
seminarier om antisemitism och isla-
mofobi för högstadielärare i Malmö. 
Seminarierna äger rum 5 mars samt 25 

och 26 april. I samband med initiativet, som 
genomförs med stöd av arbetsmarknadsde-
partementet, kommer även studiematerial om 
antisemitism, fördomar och diskriminering 
att distribueras till samtliga högstadieskolor 
i Malmö. 

Vid seminarierna läggs stort fokus på 
handlingsstrategier och metoder i klassrums-
arbetet mot fördomar. Under arbetsövningar 
kommer lärare under ledning av erfarna pe-
dagoger att diskutera problem och utbyta 
erfarenheter. 

i börjAn Av februari arrangerade SKMA en 
förberedande utbildning för de pedagoger 
som ska leda gruppdiskussionerna. En av 
föreläsarna på utbildningen var Cihan Te-
keli. Han är pedagog vid Anne Frank House 
i Amsterdam och har stor erfarenhet av att 
utbilda lärare som arbetar i mångkulturella 
miljöer i frågor som handlar om tolerans och 
mänskliga rättigheter. SKMA har talat med 
Cihan Tekeli om de utmaningar lärare kan 
möta när de arbetar med frågor som rör för-
domar, antisemitism och islamofobi.

Vilka är enligt din erfarenhet de stora ut-
maningar och svårigheter lärare möter i 
dag när de söker befrämja pluralism, to-
lerans och respekt för andra bland elever?

Utmaningarna ser naturligtvis olika ut 
beroende på sammanhang, men utifrån min 
erfarenhet så handlar de viktigaste gemen-
samma svårigheterna, när dessa frågor be-
rörs, ofta om ett polariserat politiskt klimat, 
felaktig eller bristande information, misstro 
och en allvarlig identitetskris bland unga 
människor.  

För att kunna leva tillsammans och skapa 
ett verkligt pluralistiskt samhälle räcker 

det inte med att olika religiösa grupper el-
ler kulturer lever sida vid sida, medan deras 
medlemmar ignorerar varandra, aldrig möts 
och förblir instängda i sina egna världar av 
symboliska hållpunkter. Svensk lagstiftning 
erkänner och skyddar alla medborgares och 
invånares grundläggande rättigheter. Och 
tack vare korsbefruktningen mellan återer-
övrade ursprungskulturer och den svenska 
kultur som nu inkluderar sina nya medbor-
gare, har under senare decennier en svensk 
identitet utvecklats som är öppen, pluralis-
tisk och ständigt befinner sig i rörelse. Men 
inga lagar i världen kan någonsin göra oss 
till högsinnade och goda medborgare om vi 
inte inser att från och med nu bär vi ett ge-
mensamt ansvar.

Vad bör lärare tänka på när de i klassrum-
met ska ta upp frågor som rör tolerans och 
respekt för andra? Hur kan man skapa 
ett klimat där elever kan reflektera över 
och kanske ompröva negativa attityder till 
andra grupper? 

Det som nu behövs, mer än något annat, är 
att forma positiva identiteter och ömsesidig 
respekt. Elever måste känna sig tillräckligt 
trygga för att inse att deras identiteter är mång-
dimensionella, att de ofta delas av andra men 
alltid är unika. Man kan till exempel ha svensk 
nationalitet, somaliskt ursprung, muslimsk tro 
och känna sig europeisk eller nordisk i kultu-
rell mening. Det finns ingen motsättning i detta. 
Denna process befrämjas av att dela erfarenhe-
ter och umgänge genom direkta kontakter med 
”de andra”, men detta måste ske även utanför 
skolan och befästas på ett mer djupgående sätt 
i samhället i stort. Samfund, intressegemen-
skaper, bostadsområden och föräldrar måste 
involveras där det är möjligt, och gemensamma 
ansträngningar måste till. Annars är de flesta 
insatser förgäves.

När det gäller mer konkreta åtgärder så 
kan man också bjuda in personer som åtnju-
ter respekt – ledare för samfund och andra 

”Låt inte känslor ta över”
cihan tekeli, utbildare vid anne Frank house i amsterdam, 
medverkade vid en utbildning för sKma:s pedagoger i febru-
ari. sKma har ställt några frågor till honom om problem och 
möjligheter i skolans arbete mot antisemitism och islamofobi.  

»Vi måste urskilja  
vad det är vi  

diskuterar och vara 
tydliga i detta. Att 
inte låta känslor 
ta över och att 

inte blanda in alla 
frågor i en och 

samma diskussion 
är av fundamental 

betydelse.«
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”Låt inte känslor ta över”

gemenskaper, unga som utmärkt 
sig på ett positivt sätt och andra 
– för att tala på skolor. Men även 
i klassrummet finns möjligheter. 
Inte minst ”rebeller” eller ”gäng-
ledare” kan spela en roll. Genom 
att ge dem ansvar och uppgifter 
som kräver ledarskap så kan man 
göra dem medvetna om sina för-
mågor, och de ges en roll som 
på ett positivt sätt kan gynna 
gruppdynamiken. Det är något 
som alla kan vinna på. Kom också ihåg att 
berömma elever när de gjort något bra, det 
uppmuntrar dem att fortsätta. Vi behöver  i 
skolan även understryka betydelsen av aktiva 
medborgare. Det innebär att stärka demokra-
tiska värderingar, undervisa om rättigheter 
och skyldigheter, och uppmuntra kritiskt 
tänkande. Vi måste gå längre än till att bara 
tolerera varandra, och lära oss att man inte 
alltid är överens, men att det ändå går att visa 
varandra verklig respekt.

När frågan om antisemitism tas upp i 
klassrummet händer det att Israel-Pales-
tinakonflikten eller frågor som har med 
religion att göra förs in i diskussionen. 
Hur kan man som lärare hantera denna 
typ av diskussioner?

När lärare tar upp antisemitism eller För-
intelsen möts de ibland av misstro; ”varför 
måste vi lära oss om detta?” Sådana reak-
tioner kan bidra till att undervisningen får 
motsatt verkan mot vad vi vill uppnå. Miss-
tron bygger ofta på att eleverna har fått fel 
information (som kommer från familj, vän-
ner, medier osv). I dessa situationer är det 
viktigt att inte låta sig dras med i känslomäs-
siga diskussioner och reaktioner, det kan leda 
till att elever stöts bort eller, än värre, till att 
det skapas ”martyrer” i klassrummet: ”mo-
diga klasskamrater som vågar stå upp mot 
auktoriteter och försvara offrens rättigheter”. 
Antisemitismens gift kan vara väldigt starkt; 

dunkla påståenden om judarnas ”dolda” 
makt, deras försåtliga agerande i media och 
ondskefulla planer. 

Men jag befarar att denna konflikt även 
återspeglar ett misslyckande för politiken 
och politikerna. I ett bredare perspektiv så 
finns ett starkt behov av att judiska och ara-
biska/muslimska representanter börjar kom-
municera med varandra och etablerar en ärlig 
dialog som grundas på principen om harmo-
nisk samexistens. Självkritik måste idkas av 
alla. Det är nödvändigt att antisemitiska ut-
talanden som görs av en del muslimer och 
araber fördöms, och samtidigt är det också 
judiska ledares, religiösa såväl som sekulära, 
ansvar att protestera mot diskrimineringen av 
araber och/eller muslimer. 

Lärare och elever måste inse att denna 
konflikt inte kan lösas i klassrummet. Det 
viktiga här är att  klargöra vad det är vi talar 
om. Är det politik? Religion? Historia? Vi 
måste urskilja vad det är vi diskuterar och 
vara tydliga i detta. Att inte låta känslor ta 
över och att inte blanda in alla frågor i en 
och samma diskussion är av fundamental 
betydelse. 

Även ämnet islamofobi kan sammanblan-
das med frågor som rör religion och poli-
tiska konflikter. Vilka råd vill du ge lärare 
som arbetar med detta tema?

Ett verkligt pluralistiskt samhälle är 
omöjligt utan en fostran som lär oss om 
komplexiteten dels i det som formar oss 

som individer och dels i sådant vi har ge-
mensamt med andra, oavsett vad som skil-
jer oss åt. I förlängningen av denna fostran 
ligger utvecklingen av samverkansprojekt 
som engagerar sig i de sociala och politiska 
frågor som berör oss alla, inklusive diskri-
minering (av kvinnor, minoriteter osv), 
rasism, arbetslöshet och andra sociala och 
stadsplaneringsfrågor.

Av avgörande betydelse är att man skiljer 
mellan sociala och politiska problem å den 
ena sidan och religiösa frågor å den andra: 
både muslimer och icke-muslimer måste 
”avislamisera” de sociala klyftorna, därför 
att arbetslöshet, våld och marginalisering har 
ingenting med islam eller muslimsk identitet 
att göra. 

Det finns även ett fortsatt behov av ut-
bildning om muslimers historiska och 
kulturella bakgrunder och bidrag till eu-
ropeiska samhällen. Detta är frågor som 
muslimer själva många gånger saknar 
kunskap om. Det finns några webbsidor 
och studiematerial som är användbara 
när man arbetar med detta. Webbsidan 
www.1001inventions.com belyser mus-
limers bidrag till den moderna civilisatio-
nen och organisationer som ODIHR har 
tagit fram material om hur islamofobi kan 
motverkas genom utbildning. 

Intervjuare: Henrik Bachner
Översättning: Henrik Bachner  

med hjälp av Stéphane Bruchfeld.

Cihan Tekeli arbetar med utbildning om 
bland annat mänskliga rättigheter och 

tolerans vid Anne Frank House i Amsterdam. 
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elev- och stUdieresor
13-17 MArS
Ewa Andersson leder en studiere-
sa för intresserade till Warszawa, 
Kraków och Oświęcim. Ewa An-
dersson har under många år gui-
dat lärar- och ungdomsgrupper 
till Förintelsens platser i Polen.

22-26 April
Ewa Andersson reser till Kraków, 
Oświęcim och Rabka med en 
grupp elever och lärare från 
Brännkyrka gymnasium i Stock-
holm. Brännkyrka gymnasium gör 
regelbundet resor genom SKMA 
till Polen. Ewa Andersson besöker 
skolan och deltar i förberedelsear-
betet. Ett tjugotal elever och lärare 
deltar i studieresan.

Genom ett bidrag från Björk-
stén-Sparrings stiftelse för mänsk-
liga rättigheter har SKMA:s peda-
gogiska ledare haft möjlighet att 
delta i förberedelserna inför alla 
elevresor som arrangerats under 
2011 och 2012. Vid dessa tillfäl-
len har inte bara elever och lärare, 
utan även en del föräldrar deltagit. 
SKMA:s pedagoger har hållit korta 
föreläsningar och eleverna har ar-
betat med övningsuppgifter kring 
antisemitism och Förintelsen. 

6-10 MAj
Lillemor Bodman och Bertil Jans-
son leder en studieresa för intres-
serade till Kraków och Oświęcim. 
Lillemor och Bertil reser sedan 
flera år regelbundet till Polen med 
elever, lärare och politiker från 

Lindesbergs kommun. Studiere-
sorna ingår i demokratiprojektet 
”Skola utan gränser” som Linde-
skolan driver.

28 MAj - 1 juni
En elevresa planeras för Hule-
bäcksgymnasiet i Göteborg. Stu-
dieresan kommer gå till Kraków 
och Oświęcim. 

UtbildNiNgar och 
semiNarier 
9 jAnuAri
SKMA arrangerade seminariet 
”Att skämta om Förintelsen – le-
gitim sorgebearbetning eller ba-
nalisering?” med historikern Cor-
delia Hess, Stockholms universi-
tet, och idéhistorikern Stéphane 
Bruchfeld, Uppsala universitet. 
Ca 50 personer deltog (se artikel 
på annan plats i Nyhetsbrevet).

11-13 jAnuAri
SKMA:s andra ungdomsutbild-
ning om intolerans och fördomar 
avslutades i januari. Utbildning-
en syftar till att ge deltagarna 
ökad kunskap om och effektiva 
verktyg i arbetet mot antisemi-
tism och andra former av rasism 
(se artikel på annan plats i Ny-
hetsbrevet).

24-25 jAnuAri
SKMA arrangerade i samverkan 
med Studiefrämjandet ett semina-
rium i Umeå om antisemitism och 
islamofobi. Seminariet genom-
fördes med stöd av Ungdoms-

styrelsen. Drygt 80 lärare deltog 
i utbildningen. 

1-2 FebruAri
Utbildning för en mindre grupp 
pedagoger som ska leda diskus-
sionsgrupper vid kommande lä-
rarseminarier i Malmö.

27-28 FebruAri
SKMA arrangerade ett semina-
rium i Göteborg om antisemi-
tism och islamofobi. Seminariet 
genomfördes i samverkan med 
Levande historia i Göteborg, och 
med stöd av Ungdomsstyrelsen. 
Ca 100 per soner deltog.

5 MArS
Endagsseminarium i Malmö för 
högstadielärare om antisemi-
tism och islamofobi. Seminariet 
genomfördes i samverkan med 
Malmö stad och med stöd av ar-
betsmarknadsdepartementet. Ca 
180 personer deltog. 

22-30 MArS
Fyra ungdomar från SKMA:s 
ungdomsnätverk deltar tillsam-
mans med Mathan Ravid i EU-
projektet ”East-West-East” i Ber-
chum, Tyskland. 

18 April i jönKöping och 2 
MAj i örebro 
SKMA arrangerar tillsammans 
med Studiefrämjandet ett efter-
middagsseminarium/workshop 
för  pedagoger och andra intres-
serade om tre elevaktiva studie-

material framtagna av SKMA: 
Undervisningsmaterial om antise-
mitism, fördomar och diskrimine-
ring (i samarbete med Forum för 
levande historia), den internetba-
serade läroplattformen ”Vad är 
en människa?” samt studiehäftet 
”Raoul Wallenberg – En berät-
telse om mod och motstånd under 
Förintelsen”. 

25 och 26 April
Endagsseminarier i Malmö för 
högstadielärare om antisemitism 
och islamofobi. Seminarierna ge-
nomförs i samverkan med Malmö 
stad och med stöd av arbetsmark-
nadsdepartementet. 

28-30 MAj
Agneta Berliner, styrelsemedlem 
i SKMA, deltar i The Internation-
al Conference of the Global Fo-
rum for Combating Antisemitism 
i Jerusalem.

möteN
27 jAnuAri
Förintelsens minnesdag hög-
tidlighölls i Stockholms Stora 
Synagoga, ett samarrangemang 
med Judiska Församlingen, Före-
ningen Förintelsens Överlevande 
(FFÖ) samt Judiska Museet.

SKMA:s ordförande Willy 
Silberstein talade vid Förintel-
sens minnesdag i Norrköping. 
Medlemmarna Henrik Bachner 
föreläste och Agneta Berliner 
deltog i minnesstunden i Västerås.

Kalendarium

Nominera till ELSA-priset 2013
Mycket av den antisemitism och främlingsfientlighet som finns idag sprids via nätet. 

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

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

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

Nomineringar till ELSA-priset 2013 ska skickas till SKMA på info@skma.se eller SKMA, Box 

22330, 104 22 Stockholm. Förslagen ska innehålla en beskrivning av det arbete personen/

personerna utfört och en tydlig motivering till varför denna/dessa är lämpliga mottagare av 

priset. Sista dagen för att nominera är 1 oktober 2013.

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

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

För mer information: www.skma.se, info@skma.se, tel. 08-667 60 90.
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Det du ger får du tillbaka
– bli bäst på sälj!

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

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

Om Susanne  Einhorn:

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

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

event
fakta

nyhetsbrevseplustidning

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

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

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

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

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

BESTÄLLIDAG!
Boken som inspirerar dittteam!

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

endast 11 mil från Stockholm.  
 
 

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

varmt mottagande. 
 

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

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

 
 
 

Fantastiska konferensfaciliteter erbjuds till företagsgäster. 
 
 

Ps. Glöm inte bort att boka vår deliciösa julbord! 

Tel 0157-244 40 │ Fax 0157-244 41 

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

Över 20 års erfarenhet 
av Machine Vision!

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

Investering i Kunskap AB
Strategikonsulting & Investeringar

Box 5216, 102 45 Stockholm
Tel 08-670 65 00
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IPU Profilhjul
 – en pedagogisk kommunikationsmodell

För individer, grupper och organisationer.

Beteende, drivkrafter & personliga färdigheter

40
år

Etabl. 1973

Ny webbplats:www.ipu-profilanalys.com

Kom ihåg!

Vill du ha någon som tillvaratar 
våra judiska intressen imorgon? 

Bli då medlem i en 
Judisk församling idag!

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

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

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

Bli medlem i en församling nära dig!

Judiska Församlingen
Göteborg

www.judiskaforsamlingen.se
www.jfst.se

www.jfm.se

Vill du ha någon som tillvaratar 
våra judiska intressen imorgon? 

Bli då medlem i en 
Judisk församling idag!

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

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

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

Bli medlem i en församling nära dig!

Judiska Församlingen
Göteborg

www.judiskaforsamlingen.se
www.jfst.se

www.jfm.se

De judiska församlingarna är förenade i Judiska Centralrådet i Sverige

www.judiskacentralradet.se

A B

FC

ABC
FÄRGEKONOMI

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

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

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

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

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

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

VÄLKOMMEN ATT BESÖKA OSS!

Och så 20 % alltså!

Hälsningar 
Paul och Lennart Mankowitz

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



 

bildad i eNlighet med NaNseN-KommittéNs deKlaratioN, oslo 1983

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

•	 bedriver en varierad, rikstäckande verksamhet.

•	 informerar politiker, myndigheter och media om rasism och anti-
semitism.

•	 samarbetar med utländska organisationer, universitet och forsk-
ningsinstitut i frågor som rör antisemitism och rasism.

•	 samarbetar med skolor, studieförbund, folkhögskolor, liksom med 
andra svenska demokratiska antirasistiska organisationer. Vi samar-
betar även med Forum för levande historia.

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

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

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

stöd sveNsKa KommittéN mot aNtisemitism
plUsgiro 30 1 29-1, baNKgiro 861-6112
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