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EN NY ATTITYDUNDERSÖKNING i Polen pe-
kar på att antisemitiska uppfattningar 
fortfarande är utbredda. Det gäller 
inte minst föreställningar om judiska 
sammansvärjningar. 

Enligt studien, som genomfördes 
av Cent rum för forskning om fördo-
mar vid Warszawas universitet under 
2013, trodde 63 procent av respon-
denterna på myten om en internatio-
nell judisk konspiration. 23 procent 
instämde i traditionella, religiöst 
färgade antijudiska påståenden om 
att judarna bär ansvar för Jesus död 
och använder kristet blod i  judiska 
ritualer. 58 procent instämde i efter-
krigstida antijudiska beskyllningar på 
temat att judar exploaterar Förintel-
sen i ekonomiska syften. 21 procent 
stödde påståendet att Israel behandlar 
palestinier på samma sätt som Nazi-
tyskland behandlade judar. Geogra-
fiskt är antisemitismen mest utbredd 
i områdena kring Lublin och Lodz i sydöstra Polen. 

 I jämförelse med resultaten från motsvarande undersök-

ning 2009 noterades små förändring-
ar. Den enda ökningen (+ 8 procent) 
uppmättes i andelen som instämde i 
traditionella, religiöst präglade antiju-
diska uppfattningar. Benägenheten att 
hysa dessa och andra typer av antise-
mitiska uppfattningar skiljde sig inte 
mellan troende och icke-troende, 
däremot fanns en stark korrelation 
mellan antisemitiska uppfattningar 
och auktoritära, högersinnade poli-
tiska attityder liksom med en natio-
nell identitet där bilden av polacker 
som de primära offren är central. När 
det gäller likställandet av Israels och 
Nazitysklands politik var stödet lika 
stort i höger- som vänstersinnade 
opinioner.

I en kommentar i Forward 18/1 
menar dock kulturantropologen 
Joanna Tokarska-Bakir, som under-
sökt ritualmordsanklagelsernas fort-
levnad i östra Polen, att den katolska 

kyrkan fortsätter att spela en viktig roll för spridningen av 
antisemitism, inte minst via skolundervisning. 
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75 år efter 
Bollhus
mötet

”De fyra, som rep
re senterar olika stu
dent organisa tioner, 
hör till dem som ville 
hjälpa människor på 
flykt undan terrorn. 
[...] Det är unga 
människor som nog 
anar att ett världs
krig står för dör
ren; men de vet att 
om man inte för en 
diskussion om an
svar och solidaritet 
i krisens ögonblick 
riskerar man att ’lida 
ett förfärligt neder
lag’... De resonerar 
om arbetstillfällen 
och resurser och 
har sakargument och 
siffror på sin sida, 
men vet samtidigt att 
sådant inte kommer 
att bita på de välor
ganiserade rasister 
de har emot sig. Eller 
på dem som tröttnar 
och går hem. Ändå 
är det deras röster i 
’Bollhuset’ som i dag 
känns mest levande. 
Också deras ord 
känns i dag absolut 
samtida. De bär helt 
enkelt på en idé om 
ett solidariskt och 
jämlikt samhälle.”

Ola Larsmo 
DN 16/2 2014

Tron på judisk konspiration 
utbredd i Polen

UNDER PAROLLEN ”VREDENS dag” genom-
fördes i Paris i slutet av januari en de-
monstration mot Frankrikes president 
François Hollande. Protestmarschen, 
som arrangerats av olika högerradi-
kala organisationer men även lockade 
anti-abortgrupper och motståndare till 
samkönade äktenskap, samlade enligt 
polisen runt 17 000 deltagare.

UNDER MARSCHEN SKANDERADE ett stort 
antal demonstranter även antisemi-
tiska slagord och utförde den så kallade 

quenelle-gesten, som 
populariserats av den 
antijudiske komikern 
Dieudonné. I en video 
från demonstrationen 
hörs talkörer som ropar 
”Jude, Frankrike är inte 
ditt”, ”Jude, ut ur Frank-
rike”. En annan ramsa lyder ”Faurisson 
har rätt - gaskammare är skitprat”.  

DEN FRANSKE INRIKESMINISTERN Manuel 
Valls varnade i en kommentar för 

framväxten av en allians mellan olika 
extrema opinioner där den förenande 
länken bland annat utgörs av antisemi-
tism och homofobi. 

Både äldre och nyare antisemitiska föreställningar har stor spridning i den polska befolkningen.

Hatets dag i Paris

Föreställningar om judiska 
sammansvärjningar har en lång historia i 

Polen. Bilden, som framställer kommunismen 
som en judisk konspiration, är från 1937.

Demonstranter skanderar ”Jude, ut ur Frankrike”. 
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När jag skriver det här har jag just 
fått veta att ett fönster har för-
störts på synagogan i Malmö. En 
krossad ruta kan tyckas vara ett 
pojkstreck – om det inte hade 

funnits en historisk inramning.
Krossade rutor på synagogor har judar följts av 

århundrande efter århundrande. Och vi ser ständiga 
exempel på att det historiska hatet mot judar tyvärr 
lever också idag, trots att många hävdar motsatsen. 

Jag besökte Malmö i januari då vi högtidlig-
höll minnet av Auschwitz befrielse. Det blev en 
stark dag. Många fina tal, en synagoga med väldigt 
många besökare.

Men mest tagen var jag av den tacksamhet som 
mötte mig. Som ordförande för Svenska kom-
mittén mot antisemitism tycker jag att det är ett 
självklart inslag att exempelvis åka till den hårt 
drabbade staden Malmö såväl i januari som vid 
kippavandringar. När judar förföljs i Malmö så är 
hela landet drabbat. Och inte bara judar runt om 
i Sverige. Hela vår nation är utsatt när en grupp 
utsätts för hat. 

JAG ÄR FÖRVÅNAD över att inte antisemitismen i Sve-
rige väcker mer uppmärksamhet. När jag berät-
tar hur det ser ut blir många både förvånade och 
förfärade. Kunskapen är frustrerande liten.

Kanske är en förklaring att många tror att jude-
hatet ska se ut precis som förr. Med ryggmärgen 
reagerar många mot 30-talets stöveltramp och 
med förfäran åser vi följderna. Men när antise-
mitismen framträder i delvis andra former och 
sammanhang blir många konfunderade. 

Likafullt har signalerna varit ovanligt tydliga 
på senare tid. Just utan att väcka tillräcklig upp-
märksamhet. 

Jag tänker på artikeln längre fram i detta ny-
hetsbrev om den så kallade komikern Dieudonné 
M’bala M’bala. Beskrivningen av hans framträ-
dande på teatern Zenith de Paris är skrämmande 
läsning.

På ett sofistikerat sätt, utan att använda or-
det jude men likafullt med skrämmande tydlig 
adressat, sprids ett tydligt judehatande budskap. 
Judarna blir – ”dem”. 

”De” ska få vad de förtjänar. Dieudonné får 
understöd av Robert Faurisson, Frankrikes mest 
kända förnekare av Förintelsen.

Och, för att göra bilden komplett, finns där 
också assistenten Jacky som bär en hånfull imita-
tion av de plagg som fångarna tvingades bära i 
koncentrationslägren.

Bilden är fruktansvärd. Men tyvärr, det hemska 
slutar inte här.

Läs hur publiken reagerar. Man skulle önska 
att besökarna ser vad som händer, att ett fruk-
tansvärt antisemitiskt budskap sprids på scenen, 
och säga ifrån.

Men tvärtom jublas och applåderas det.
Det är så hat får fotfäste. Människor eggar var-

andra. Vad det kan leda till vet vi.
Och budskapet har redan lett vidare. Flera 

anhängare till Dieudonné har tagit bilder på sig 
själva när de gör hans hälsning, som starkt påmin-
ner om Hitlerhälsningen. En bild av gesten fram-
för Auschwitz? Inga problem. Vid Anne Franks 
hus? Visst. 

Dieudonnés utspel vinner popularitet därför att 

de uppfattas som en spark i baken på de styrande, 
påstår vissa. Och så kan det delvis vara, men det 
skrämmande är att etablissemanget i detta fall 
sammankopplas med judar. Det är den gamla fö-
reställningen om judisk makt och inflytande som 
uppträder i ny skepnad. 

FRÅN DIEUDONNÉS JUDEHAT är steget inte långt till en 
annan trend där sociala medier som Twitter och 
Facebook spelar en stor roll.

På sajten Anti-Semitic Tweets, med syftet att 
belysa judefientlighetens omfattning på Twitter, 
dokumenterades på bara två månader 2013 fler än 
1 000 antisemitiska tweets på engelska. Och som 
tidigare uppmärksammats i nyhetsbrevet var till 
exempel den antijudiska hashtaggen #unbonjuif 
(en prima jude) under en period 2012 en av de 
mest twittrade i Frankrike.

Även på Facebook finns sidor som öppet pre-
dikar hat mot judar. Ett exempel är sidan ”Jewish 
ritual murder”. På den sprids via inlägg och fil-
mer myten om judiska ritualmord. Men där finns 
också annan antisemitisk propaganda, som till ex-
empel påståendet att judenheten förklarande krig 
mot Tyskland på 1930-talet. 

Enligt Facebook tillåter man inte sidor med 
”hatiskt innehåll”, med det menas bland annat 
”innehåll som pekar ut individer på grund av 
faktisk eller uppfattad rastillhörighet, etnisk 
grupp, nationellt ursprung, religion”. Men när 
användare uppmärksammat Facebook på sidan 
”Jewish ritual murder” och uppmanat dem att 
stänga ner den, så har de – hittills – fått till svar 
att Facebook anser att denna sida inte rymmer 
”hatiskt innehåll” av detta slag. Därmed får den 
en slags godkännandestämpel, vilket endast för-
stärker problemet

Vi lever i en tid när nakna bröst stoppas på Fa-
cebook. Medan de mest antisemitiska sidor tillåts. 
Som så ofta förr i mina krönikor tvingas jag åter 
konstatera: Svenska kommittén mot antisemitism 
behövs.

 
Willy Silberstein

Ordförande för Svenska kommittén  
mot antisemitism

Judehat som ”maktkritik”

»Man skulle 
önska att 

besökarna ser 
vad som händer. 

Men tvärtom 
jublas det.«

Willy Silberstein
Ordförande för Svenska kommittén mot antisemitism



I samband med nyheten om att Israels tidi-
gare premiärminister Ariel Sharon avlidit 
skrev talespersonen för Örebro moské i 
Vivalla, Aisar Al Shawabkeh, på Facebook 
att när Sharon ”skulle fira sin födelsedag 

beordrade han några israeliska soldater att slakta 
och tömma några palestinska barn på blod. Han 
skulle använda deras blod till att göra i ordning 
blodpudding och servera på hans födelsedags-
kalas.” Talespersonen påstod vidare att denna 
«berättelse har våra äldre berättat om och några 
av dessa barn kände de och kände även deras 
föräldrar.”

Påståendena, som uppmärksammades av 
Nerikes Allehanda (NA) 12/1, återknyter till his-
toriskt rotade blods- och ritualmordsanklagelser, 
antisemitiska mytbildningar som fortfarande är 
i omlopp, ibland i moderniserade former, i syn-
nerhet i Mellanöstern men även i andra delar av 
världen. 

Enligt en attitydundersökning i Polen från 2013 
menade en betydande andel att judar använde 
kristet blod i ritualer (se s. 1). Temat uppmärk-
sammades även i samband med debatten om 
Omar Mustafa och Islamiska förbundet häromår-
et, då organisationen till en konferens i Stockholm 
2011 inbjudit en föreläsare som bland annat pro-
pagerat myten om judiska ritualmord. En besläk-
tad variant på denna mytbildning är den typ av 
skröna som Donald Boström vidareförmedlade i 
Aftonbladet 2009, som gjorde gällande att staten 
Israel fångade in och dödade palestinier i syfte att 
stjäla deras organ och antydde att verksamheten 
bedrevs i maskopi med ”rabbiner” i USA.

I en intervju i NA 12/1 förklarade Al Shawab-
keh att han tog tillbaka påståendet om ”blod-
puddingen”, men tillade samtidigt ”Jag vet inte 
om jag tror på att Sharon druckit blod eller inte”. 
Han hävdade också att inlägget skulle ses som 
politisk kritik av Sharon, att han var motståndare 

till antisemitism och hade ”flera judiska vänner”. 
Från moskéns ledning kom ingen kommentar. 

Två veckor senare meddelades att moskéns tales-
person avgick på egen begäran. ”Han känner sig 
kränkt och mår jättedåligt av det här”, sade Jamal 
Lamhamdi, ordförande i stiftelsen Örebro mos-
ké, till NA 25/1. Tillfrågad om hur Lamhamdi 
själv såg på Al Shawabkehs påståenden svarade 
han: ”Vi går vidare nu. Styrelsen har inte disku-
tera det och vi tar inte ansvar för det. En person 
har sagt vad han har sagt, han blev attackerad för 
det av media och andra och han kände sig kränkt 
och kunde inte fortsätta med det han gjorde.” 

Att ledningen för Örebro moské inte tagit av-
stånd från och beklagat Al Shawabkehs antisemi-
tiska yttrande utan istället beskrivit honom på ett 
sätt som antyder att han skulle vara offret i denna 
historia är naturligtvis djupt bekymmersamt. 

SKMA
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Blodsanklagelser i Örebro

Judar eller israeler som mördar barn och dricker deras blod är ett återkommande antisemitiskt motiv i vissa medier i Mellanöstern. 

En talesperson för Örebro moské blandade in antisemitiska 
blodsanklagelser i en kommentar som rörde israelisk politik. 
Han har nu lämnat sin post. Men moskéns ledning tiger.

I EN LEDARARTIKEL i tidningen ETC:s 
helgupplaga 3/1 2014 skriver 
Maria-Pia Boëthius: ”Israels 
makt över västvärldens politiska 
opinion håller på att upplösas. 
USA krossar sina egna bergsked-
jor med fracking för att utvinna 
energi och göra sig oberoende av 
Mellanösterns olja. Snart behöver 
de inte den militärbas som Israel 
utgjort. Och yngre generationer 

bryr sig inte om ifall de blir kallade 
antisemiter därför att de stödjer 
palestiniernas rätt till frihet. ’Vad 
är det för skitsnack?’.”

USA har väl knappast sina 
viktigaste militärbaser i den de-
len av världen i just Israel, och 
enligt vad som är känt har Israel 
inte heller deltagit i de USA-ledda 
militära koalitionerna mot Irak 
1991 och åren efter 2003. Men 

Boëthius är säkert bättre infor-
merad, så låt gå. Mer intressant 
vore att få veta hur den judiska 
statens ”makt över opinionen” 
ser ut och utövas enligt Boëthi-
us. Är det den judiska kontrollen 
över ekonomi och media? Är det 
skulden över Förintelsen som an-
vänds som en slägga för att tysta 
all Israelkritik? Är det makten 
över FN som gjort att det aldrig 

tagits resolutioner kritiska mot 
Israel? Hur som helst kan vi nu 
efter Boëthius klargörande vara 
trygga i förvissningen att ingen 
kritik av Israel någonsin är eller 
kan vara antisemitisk. Skitsnack, 
som sagt var.

SKMA
Kommentaren har tidigare 

publicerats på SKMA:s blogg.

Grumligt i ETC
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Är hip hop-musik en genre där det 
finns en särskilt rik förekomst 
av antisemitism? Njae, att knyta 
en viss musikform till ett visst 
fördomsmönster riskerar förstås 

generera nya fördomar, och hip hop är en 
musikform med många utövare och ännu fler 
lyssnare. Det är dock en genre som diskute-
rats mycket i samband med vissa hatuttryck. 
Framför allt har det då handlat om kvinnoförakt 
och homohat. Men i en amerikansk kontext har 
antisemitism inom hip hop då och då tagits upp. 
Och här i Sverige har två rappare, Ken Ring och 
Dani M, upprepat givit uttryck för antisemitism.

Så kan till exempel Dani M:s låt Agenda, där 
bilden av en skuggelit som dominerar världen, 
äger rikedomarna, hetsar folk mot varandra och 
styr media samt försöker mörklägga delar av 
historien målas upp, mot bakgrund av tidigare 
uttalanden av artisten helt klart ses som antise-
mitisk:

Tänk på alla folk som dom ser till att splittra 
Få oss hata på varandra så dom slipper blicka 
Tänk på att dom även äger media 

Så de nyheter vi ser har redan speglas för att 
passa dom 
Reta fattigdomen som dom själva skapat
Dom gör allt för rikedomar, 
 lyder inga lagar 
Samma liga som står bakom varje krig 
I modern tid, det är så det är och kommer bli

Alla som är bekanta med konspiracistiska tan-
kegångar som kurserar på nätet och involverar 
Illuminati, familjen Rothschild, ödlevarelser från 
yttre världsrymden eller rätt och slätt judar kän-
ner igen det här. Detta är ingen maktkritik som 
behandlar reella ägandeförhållanden inom me-
dia, det så kallade kriget mot terrorismen eller 
det postkoloniala tillståndet. Här finns ett enkelt 
”dom” som bekämpar ”oss”, aktivt för oss bakom 
ljuset. Inte heller är det någon ideologikritik. 

Hur kan man inte se deras agenda? 
Hela vår jord yo den håller på att skändas 
Och framtiden har symtom 
Utav västvärldssyndrom 
Men världen går att vända 
Nu är det upp till oss själva 

Om vi kan enas och ingen utelämnas 
Pass på all ideologi 
Man måste tänka fritt för att bli fri

Det som beskrivs är snarare en aktiv hjärntvätt 
av dunkla krafter ute efter rikedom och makt 
än mer eller mindre subtila tankemönster som 
genomsyrar samhället och hjälper till att organi-
sera det på vissa sätt. 

Tänk på alla krig dom hjälper till och sponsra 
Tänk på alla liv dom hjälper till och krossa 
Tänk på alla smutsiga affärer 
Äckelkolonisatörer, dom skapade tredje världen 
Tänk på hur vi hamna här från första början 
Mörka delar i historien dom försöker dölja 
Tänk på hur de våldtar våra länder 
Något som pågått allt för länge, nåt som hände
och som håller på att hända

DET TALAS OM västvärlden, om kolonisering. Men 
också om något som pågår; ett mörkande av fak-
tiska omständigheter, ett krossande av liv, en stän-
dig våldtäkt som ”de” begår på ”våra” länder. Det 
sägs aldrig ut vilka dessa ”de” egentligen är. Men 
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Dani M, 
Ken Ring och 

föreställningen 
om makten

Såväl historiskt som i samtiden har antisemitism lätt kunnat förenas med ”kritik” mot en föreställd makt eller över-
het. Ett aktuellt exempel är fallet Dieudonné i Frankrike. Men liknande idéer återfinns även i Sverige, bland annat i 
hip hop-miljön. Charlotte Wiberg om antijudiska konspirationsteorier hos två svenska rappare. 

”Mörka delar i historien dom försöker dölja” rappar Dani M i sin musikvideo Agenda  
samtidigt som bilder visas på terrorattacken mot World Trade Center 2001. (Skärmbild). 
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”de” som äger media och som hänsynslöst jagar 
rikedom är inte sällan judar i den här formen av 
konspirationsföreställningar. 

STYR MEDIER OCH BANKER
Judar förknippas inte sällan just med rikedom, 
dominans av media och dolt maktutövande. 
Och även där den hemliga makten inte direkt 
anses tillhöra judar som grupp, utan i stället 
till exempel frimurare, Illuminati* eller mer 
vagt med krafter bakom en ”ny världsordning” 
(”New World Order”) tenderar judar att finnas 
med på ett hörn genom nämnande av ”familjen 
Rothschild” som ingående i det hela eller genom 
att Israel ges en central roll i beskrivningen av 
världens problematik.

Både ”familjen Rothschild” och Israel fanns 
med då Dani M år 2012 skrev en kommentar på 
Aftonbladets nätupplaga, och i den inte bara an-
klagade Israel för att styra hela världens media 
utan också ”familjen Rothschild” för att i sin tur 
styra Israel och bankväsendet globalt. 

Trots att Israel bara ligger på andra plats i 
den makthierarki som här målas upp, medan 
ett namn som under ett par hundra års tid varit 
förknippat med antijudisk ryktesspridning ligger 
högst upp, försöker Dani M gardera sig mot an-
klagelser om antisemitism med den välbekanta 
Livingstoneformuleringen (”man kan inte kriti-
sera Israel utan att anklagas för antisemitism”) 
som med hans ord lyder såhär: ”Antisemit är 
bland det värsta du kan bli anklagad för idag, 
blir du stämplad som det har du inte längre 
trovärdighet i det offentliga rummet. Men är 
man antisemit om man är anti-Israel?” 

Garderingen till trots tog Expo upp Danis 
kommentar som ett uttryck för antisemitism. 
I en radiointervju i Metropol i P3 29/11 2012 
uttryckte artisten sin bestörtning över anklagel-
sen; uppenbarligen betraktar han sig själv som 
motståndare till alla former av rasism. Åter tog 
han upp skillnaden mellan att kritisera israelisk 
politik och att uttala sig negativt om judar – och 
några följdfrågor om förbindelsen mellan Israel 
och ”familjen Rothschild” och dess föregivna 
globala makt ställdes aldrig. Inte heller i det mejl 
Dani M skickade till Expo, där han bad om ur-
säkt för att ha uttryckt sig klumpigt och återigen 
beskrev sig själv som antirasist, dessutom offer 
för rasism, togs denna konspirationsteori upp. 

”JÄVLA FUCKING JUDE”
I somras gick rapparen Ken Ring till attack mot 
sin konkurrent Petter och beskrev honom som 
någon som utnyttjar sin omgivning. ”Jävla fuck-
ing jude” skrev Ring om Petter på Instagram. 
När detta kom ut i media rann det över för 
rapparen, som på Facebook skrev att media är 
”jävla dumma i huvudet” och att med jude hade 
han menat snål (som om detta vore oproble-
matiskt). Dessutom har han judiska vänner och 
jobbar med ett bolag ”som ägs av judar”. 

Men Ring bad ändå om ursäkt i ett mejl till 
TT Spektra, för den händelse att någon tagit 
illa upp. Liksom Dani M beskrev han sig som i 
grunden antirasist och någon som själv drabbats 

av rasism. Men detta är inte det enda exemplet 
på att Ken Ring använt ordet ”jude” på ett ned-
sättande, stereotypiserande och utpekande sätt. 
I låten Fritt Palestina sjunger han

Vi kommer aldrig svika
bara kämpa för att bli lika
och lika rika som alla judar

och en annan låt, Håll om dom, går ut

till fångarna som sitter där
i burarna på Kuba
enbart för att USA
är styrt av några judar.

I den låten sägs också att ”George Bush borde 
ha sitt vita hus i Israel”. Det är uppenbart att 
”judar” för både Dani M och Ken Ring är ett 
begrepp förknippat med extrem överhet; rike-
domar och makt. 

För dem har detta inget med rasism att göra 
eftersom rasism är något som drabbar dem 
som är utsatta och i underläge. De presenterar 
sig som underdogs som själva varit utsatta för 
rasism. I en intervju på Cafe.se (18/11 2013) 
beskriver Ring sig som ”förortsneger” och 
”Sveriges största invandrare”. Det finns ingen 
anledning att ifrågasätta erfarenheten av rasism 
– däremot naturligtvis den föreställning som 
säger att denna erfarenhet skulle innebära im-
munitet mot att själv härbärgera och uttrycka 
fördomar om andra, eller mot en djup okunskap 
om hur olika fördomsmönster ser ut.   

En annan likhet mellan Dani M och Ken Ring 
är att de båda anser att antisemitismanklagelsen 

är något som hårt drabbar den anklagade. Den 
gör dem ytterligare till martyrer. Ken Ring und-
rade i sin Facebookkommentar till anklagelsen 
om man ”ville mörda honom i media”. Det är 
tydligt att ingen av de båda ser att någon kan 
lida reell skada av den typ av uttryck de använt 
sig av. De kan inte se några konkreta judar som 
kan drabbas utan bara en abstrakt överhet. 

KONSPIRATIONENS LOCKELSE
Konspirationsteorier kan i själva verket vara 
tacksamma att ta till sig just för den som är 
makt- eller medellös. De kan se ut att ge enkla, 
begripliga modeller med hjälp av vilka det går 
att orientera sig i en komplicerad omvärld, 
på samma sätt som det är enklare att utse en 
specifik konflikthärd och ett specifikt land att 
fokusera på för den som känner sig överväldigad 
av världens orättvisor. 

Att det inom den övervägande svarta hip 
hop-miljön i USA i viss mån kommit att kursera 
en världsbild som liknar vissa vita högerextre-
misters kan förklaras just med detta. Personer 
som själva saknar makt över sin tillvaro kan 
också med viss rätt uppfatta att de befinner sig 
inom ett system som inte fungerar till deras 
fördel, och riskerar att dras till förenklade bilder 
av system där det finns hemliga sammanslut-
ningar med tillgångar till makt, kunskap och 
rikedom det stora flertalet inte kan ta del av. Så 
förklarar i alla fall akademikern och författaren 
Marc Lamont Hill saken i en artikel från 2010 i 
Philadelphia Weekly. Sverige är inte USA men 
USA är hip hopens stora moderland, och det 
kan göra intryck när exempelvis Professor Griff 
från gruppen Public Enemy talar om Illuminati 
och mäktiga judar. 

Men rappare kan också vara utsatta för en 
konspiracistisk världsbild. Två stora stjärnor 
som Jay-Z och Kanye West pekas ibland ut som 
medlemmar i Illuminati, tillsammans med en 
del andra artister (Lady Gaga och Bob Dylan till 
exempel). Def Jam Recordings, ett skivbolag som 
spelat stor roll för hip hopens utveckling, anses 
också vara i händerna på denna mäktiga skuggor-
ganisation. Detsamma gäller för det konglomerat 
som Def Jam Recordings numera ingår i, Univer-
sal Music Group, där även Ken Rings musik ges 
ut – vilket sprider ett makabert skimmer över det 
faktum att Ring angav omständigheten att hans 
musik ges ut av en verksamhet ”ägd av judar” 
som något ”förmildrande”, något som borde 
kunnat skydda honom mot den fruktansvärda 
anklagelsen att vara antisemit.   

Charlotte Wiberg
Fri skribent

*Illuminati var i realiteten ett tyskt hemligt 
sällskap grundat på upplysningsideal. Det 
existerade bara runt ett decennium under 
sjuttonhundratalets senare del, men tros enligt 
konspirationsföreställningar ha levt vidare. 
Redan tidigt tillskrevs det makt att påverka 
världshistorien, då det påstods ha legat bakom 
franska revolutionen. 
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NÄR VI NU skriver 27 januari – minnesdagen för 
befrielsen av Auschwitz – är det dags att med 
sorg konstatera: Sverige har börjat vänja sig 
vid rasism. Jag tänker på judehat, jag tänker 
på hat mot muslimer, romer och andra utsatta.

Jag är själv jude. När jag växte upp upplevde 
jag i stort sett inga fördomar. Förmodligen låg 
kriget och Förintelsen för nära i tiden.

Men detta har ändrats. Och det som smär-
tar så djupt är att det är för mycket axelryck-
ningar och för lite vrede inför det som händer. 
Visst, det kommer en och annan kommentar, 
ett fåtal politiker reagerar. Men att inte frågan 
ligger högt upp på agendan när det gått så 
långt att judar i Sverige lämnar sin hemstad 
för att judehatet är så stort gör mig besviken 
och oroad.

 
NYLIGEN REDOVISADE EUROPEAN Union Agency of 
Fundamental Rights en stor undersökning 
bland judar i en rad länder.

På vår kontinent, så hårt drabbad av antise-
mitism, säger nu tre judar av fyra att de upp-
lever att judehatet har blivit värre under de 
senaste fem åren.

22 procent undviker att besöka judiska plat-
ser eller att bära den judiska kippan på huvu-
det eller andra symboler som visar att de är 
judar, enligt rapporten.

Men i Sverige är läget, enligt samma un-
dersökning, betydligt dystrare. I Sverige är 49 
procent rädda att visa att de är judar. 70 år ef-
ter Auschwitz. Vaccineringen från dödslägren 
blev inte långvarig.

Och, återigen, det är så tyst kring detta i 
vårt land. Var finns indignationen, upprörd-
heten?

 
EN UTBLICK VISAR att utvecklingen här hemma är 
en del i en internationell process.

I Frankrike får den så kallade komikern 
Dieudonne stöd i opinionen. Han driver med 
Förintelsen. Han har infört en armrörelse som 
starkt liknar Hitlerhälsningen och – som spri-
dit sig till många som använder gesten.

Vid polska Center for Research on Preju-
dice vid Warszawas universitet presenterades 
nyligen en undersökning som visar att nästan 
var fjärde tillfrågad polack tror på den gamla 
antisemitiska myten att judar använder blod 
när de bakar osyrat bröd. Och en majoritet 

instämmer i påståendet att judar deltar i en 
konspiration som syftar till att dominera värl-
dens banker och media.

 
ÄVEN I SVERIGE lever liknande fördomar, vilket se-
nast syntes då en talesman vid Örebro moské 
spred just myten om att judar använder blod 
vid bakning, den användes när Israels tidigare 
premiärminister Ariel Sharon dog.

I Grekland finns i parlamentet ett parti som 
förnekar Förintelsen och till och med miss-
tänks vara inblandat i mord på oliktänkande.

I Ungern verkar partiet Jobbik. En företrä-
dare för partiet föreslog för en tid sedan att 
judar i rege ringen och parlamentet borde föras 
in i särskilda register eftersom de utgjorde en 
nationell säkerhetsrisk.

Det var på en ungersk lista som min mam-
ma och hela hennes familj fördes upp, en lista 
med resenärer till förintelselägren.

 
I DAG, DENNA viktiga dag 27 januari, efterlyser jag 
eftertanke och mer engagemang.

Jag vill se fler makthavare i vårt land ta del 
i kampen.

Jag inbjuder härmed statsminister Fredrik 
Reinfeldt och drottning Silvia – två viktiga 
symboler för vårt land – att komma till en 
kippavandring i Malmö. Där behövs mycket 
solidaritet. Judar flyr från Malmö, de vågar 
inte bo kvar, för att de är judar.  

I Malmö utsätts rabbinen systematiskt för 
fysiskt våld bara för att han är jude. 

Vårt land förtjänar bättre. Det minns vi lite 
extra mycket i dag, 69 år efter öppnandet av 
grindarna till helvetet på jorden.

Willy Silberstein
Artikeln publicerades  

i Aftonbladet 27/1 2014.

»På vår 
kontinent, så 

hårt drabbad av 
antisemitism, 
säger nu tre 
judar av fyra 

att de upplever 
att judehatet 

har blivit värre 
under de senaste 

fem åren.«

Willy Silberstein

Var finns indignationen?
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I samband med 

Förintelsens minnes-

dag i januari manade 

SKMA:s ordförande 

Willy Silberstein till 

ökat engagemang mot 

antisemitismen. Den 

möts alltför ofta med 

axelryckningar, skrev 

han. ”Jag vill se fler 

makthavare i vårt land 

ta del i kampen”. 
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Dagen innan Förintelsens minnesdag. På Paris 
gator marscherar 17 000 fransmän, många 
av dem i takt till slagorden “Judar, ut ur 
Frankrike”. Den här söndagen har tusentals 
människor samlats för att protestera mot 

den franska presidenten François Hollande. Demonstratio-
nen, som är anordnad av några högerextrema grupper, blir 
snabbt till en samling för antisemiter. 

Någon spelar in demonstrationen och lägger ut den på 
Youtube, och när jag några dagar senare sitter framför min 
laptop och kollar på den kom jag att tänka på något en ofta 
hör: “antisemitismen finns inte längre, sedan Förintelsen har 
den minskat”.

Jag tänkte på samma påståenden när jag för ett tag sedan 
genom mejl var i kontakt med den 
judiska församlingen i Malmö. Och 
jag kom att tänka på det den gången 
en nära vän till mig med säkerhet 
hävdade att judar styr media. 

Jag tänker ofta på det påståendet. 
Jag tänker på hur min uppväxt såg ut. 
Hur antisemitismen, trots historie-
lektioner om Förintelsen, var och 
fortfarande till en viss grad är socialt 
accepterad. Jag minns elfte septem-
ber-attacken och hur en hel värld 
pekade ut muslimer som blodtörstiga 
terrorister, och hur de som ville rycka 
ut i försvar för muslimer menade att 
det egentligen var en attack styrd av judarna. Jag minns att jag 
trots min unga ålder var trött på hur utsatta grupper ständigt 
ställdes mot varandra.

Och flera år senare är jag fortfarande lika trött.
Något i mig skaver varje gång det hävdas att antisemitism 

knappt existerar längre, att det bytts ut mot någon annan 
form av hat. Och något i mig brister när påståendet om att 
antisemitism bytts ut mot antimuslimism dyker upp. Som 
muslim är jag väl medveten om muslimhatets konsekvenser. 
Misstänkliggörandet, ständigt utpekade som terrorister och 
hatet muslimska beslöjade kvinnor blir en måltavla för. Jag är 
väl medveten om vilken marginaliserad grupp vi är. 

Men det finns ingen poäng i att ställa en typ av hat mot ett 
annat. Resultatet av det är att man även ställer utsatta grup-
per mot varandra, och bagatelliserar människors utsatthet.

Samtidigt som påståendet om antisemitismens icke-exis-
tens är något en möter i sin vardag, visar undersökningar och 

studier att fördomar mot judar är högst närvarande. Enkäter 
visar att många judar känner en oro över att bli fysiskt och/
eller verbalt attackerade. I Polen genomfördes en nationell 
undersökning på Warsawas universitet av Centrum för forsk-
ning om fördomar. Undersökningen visade att 63 procent 
tror på den antisemitiska myten om att judar kontrollerar 
medier och banker. Myten om en judisk världskonspiration är 
fortfarande utbredd i landet. 

I Sverige gjordes en attitydundersökning år 2009 på uppdrag 
av Forum för levande historia, som visade att av de 4700 elever 
som deltog var det 18 procent som antingen helt eller delvis höll 
med om påståendet “judar har för stort inflytande i världen”.

Rapporten “Discrimination and hate crime against Jews in 
EU Member States” visar att 66 procent av judarna som bor i 

EU-länder ser antisemitism som antingen 
ett “ganska stort” eller “mycket stort” 
problem. I Ungern och Frankrike var det 
oroväckande siffror som redovisades, 90 
respektive 85 procent av judarna upplevde 
antisemitismen som ett stort problem i sin 
vardag. Och i vårt eget land var det mer än 
hälften. Undersökningen visade även att en 
övervägande majoritet anser att antisemi-
tismen har ökat genom åren.

Vi lever i ett Europa där partier som 
utmålar muslimer, judar, romer och andra 
utsatta minoriteter som ett hot mot den 
nationella säkerheten, är på frammarsch. 
Och det har aldrig varit viktigare att förstå 

betydelsen av att kunna jobba mot olika typer av rasism 
parallellt. Men innan vi kan göra det måste vi först erkänna 
hatets existens, och dess konsekvenser.

För verkligheten är att just nu, någonstans, står en mus-
limsk syster och frågar sig själv om det är värt att på grund av 
hatet, sätta på sig slöjan idag. Och just nu, någonstans, har en 
judisk broder lämnat kippan i hallen och gått ut i hopp om att 
han den här dagen ska få slippa glåpord.   

Det minsta vi kan göra är att inte bagatellisera deras utsatt-
het.

Bilan Osman
Bilan Osman läser sista året på en journalistutbildning i Motala och 

gör för tillfället praktik på Expo. Stora delar av sin fritid ägnar hon åt 
antirasism och är bland annat skribent på sajten  

”Inte rasist, men” som granskar Sverigedemokraterna och 
högerextrema sajter kopplade till dem.

När ett hat ställs  
mot ett annat

Gästkrönika av Bilan Osman

»Det minsta vi 
kan göra är att 

inte bagatellisera 
deras utsatthet.«

G Ä S T K R Ö N I K A



svenska
kommittén

mot
antisemitism8

Dieudonné, quenellen 
och en antisemitisk 
massrörelse på nätet

DET SÄTT PÅ vilket Dieudonne fick en parisisk publik 
att uttrycka fientlighet mot etablissemanget genom 
att hylla Robert Faurission (har han någonsin mött 
sådana ovationer ens från en renodlat högerextrem 
publik?) och skratta åt Jackys ”ljusets kostym”, allt 
i syfte att ge ”dem” vad de förtjänar, visar hur en-
kelt gammaldags, grov antisemitism kan infogas i 
samtida politisk radikalism. Det är just detta Dieu-
donné ägnat det senaste decenniet åt – att försöka 
få Förintelseförnekare, nyfascister, den propales-
tinska vänstern och Irans revolutionära islamister 
att «göra gemensam sak». Ursprungligen hem ma-
hörande i den politiska vänstern har han förflyt-
tat sig, via anti-is-
raelisk retorik och 
det högerextrema 
Front National 
(NF), fram till eta-
blerandet av det 
egna Parti Anti 
Sioniste (Anti-
sionistiska partiet, 
PAS). Bredvid ho-
nom i PAS finns 
skribenten och fil-
maren Alain Soral, 
som genomgått en 
liknande resa från 
den marxistiska 
vänstern till Front 
National innan 
han hittade ett 
politiskt hem hos 
Dieudonné. 

Det finns inte 
många politiska 
rörelser som kan härbärgera den nyfascistiska 
högern, den antikapitalistiska vänstern och revo-
lutionär iransk islamism. Dieudonné står Front 
National-ledare nära – Jean-Marie Le Pen är 
gudfar till ett av hans barn – samtidigt som han 
drar till sig sympatisörer som betraktar sig själva 
som vänsterradikala. Han var gäst hos Irans tidi-
gare president Mahmoud Ahmadinejad och erhöll 
iransk finansiering för ett filmprojekt. Historiskt 
sett har rörelser som lyckats med denna balansakt 
tenderat att förlita sig på antisemitism som sam-
manbindande kitt, med den konspiracistiska anti-

sionismen som lingua franca (gemensamt språk) 
– och PAS är inget undantag. 

Anmärkningsvärt nog för ett parti som kallar 
sig antisionistiskt så finns inga direkta referenser 
till Israel och Palestina i PAS politiska program. 
Det handlar här om en mer lokal och patriotiskt 
färgad antisionism enligt vilken sionismen i hu-
vudsak framställs som ett subversivt, korrumpe-
rande inslag i det franska samhället. För att skapa 
ett samhälle präglat av rättvisa, framåtskridande 
och tolerans så måste sionisternas inflytande, 
dominans och påtryckningar elimineras från ”la 
Nation”. Först då kan Frankrikes makt återupp-

rättas i hemlandet 
såväl som interna-
tionellt. 

2009 deltog PAS 
i EU-valet med pa-
rollen ”Ett Europa 
fritt från censur, 
etniska lojaliteter 
och särintressen, 
spekulanter och 
NATO”. 2010 för-
klarade Dieudonné 
för iranska Press 
TV att Frankrike 
tagits som gisslan 
av «den sionistiska 
lobbyn». Dieudon-
nés politiska vision 
kunde misstas för 
att vara identisk 
med den extrema 
högerns bortsett 
från att han inte 

har något emot invandringen. Han skulle utan 
problem kunna inrangeras i den populistiska 
vänstern om det inte vore för hans vänskap med 
Front National. Hans uppfattningar liknar den 
”tredje positionens” idéer, som utvecklades av 
Nick Griffin och Roberto Fiore – vilka båda sut-
tit i Europaparlamentet – på 1980-talet. Han är 
typisk för den politiska radikalism som utvecklats 
efter kalla kriget och 11 september-attackerna 
och som av David Aaronovitch beskrivits som 
”en lös sammansättning av impulser: motstånd 
mot globaliseringen, allmänt antimoderna och 

P
latsen är teatern Zenith de Paris 
i december 2008. På scenen står 
den franske komikern Dieudonné 
M’bala M’bala och beskriver bak
grunden till den sketch publiken 

ska få se. Den är ett svar, förklarar han, på en 
illasinnad recension av ”miljardärfilosofen” 
BernardHenri Lévy – en signal som utlö
ser buanden från publiken – som beskrivit 
Dieudonnés tidigare föreställning som ”det 
största antisemitiska mötet sedan det se
naste världskriget”.  

Om man verkligen vill ”ge dem vad de tål...
och driva dem till vansinne”, förklarar han för 
sina jublande, skrattande fans (utan att nå
gonsin tala om vilka som avses med ”dem”), 
så välkomnar man upp på scenen ”Frankrikes 
minst rumsrena person”. In kommer Robert 
Faurisson, Frankrikes mest kände Förintel
seförnekare. Applåder. Dieudonné ropar 
”Högre! Högre!” och publiken besvarar hans 
uppmaning genom att välkomna Faurisson 
med jubel och visslingar.

Poängen i sketchen kommer när Dieudon
né ber sin assistent Jacky komma in på sce
nen iklädd ”ljusets kostym” och ge Faurisson 
ett pris ”för oförskämdhet och avsaknad av 
salongsfähighet”. Jackys ”ljusets kostym” 
är en hånfull imitation av koncentrationslä
grens fångdräkt, fulländad med en påsydd 
gul stjärna. ”Fotografer – sätt igång!», skri
ker Dieudonné när alla tre står tillsammans 
på scenen. ”Betrakta skandalen! Ge oss en 
ovation!” Och en ovation är vad som möter 
dem. ”Jag behandlas som en palestinier – i 
mitt eget land!”, förklarar Faurisson för publi
ken. ”Jag behandlas som en palestinier och 
jag kan inte låta bli att göra gemensam sak 
med dem.”

Spridning: Grafitti i Bryssel som visar Dieudonné 
utförande en quenelle.
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Dave Rich om quenelle-fenomenet och varför det tycks vara så enkelt för antisemitism att sammansmälta  
med samtida radikala politiska budskap. 
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anti-imperialistiska” och sammanbundna 
av en ”anti-israelisk tendens”. 

DIEUDONNÉS BAKGRUND (han har fransk-kame-
runska rötter) och ursprung i vänstern har 
lockat vissa observatörer att se honom som 
ett exempel på en ”ny antisemitism” som 
emanerar ur vänstern och en del minori-
teter och som riktas mot Israel. Det är en 
förväxling: Dieudonnés antisemitism är i 
hög grad av det gamla slaget, den anklagar 
judiska spekulanter och globalister för att 
undergräva Europas moraliska fundament 
och försvaga nationen. 

Men om förkrigstida antisemiter be-
skrev detta judiska inflytande som en dold 
hand som drog i trådarna bakom eliten, så 
anklagas judarna idag för att utgöra själva 
etablissemanget. Symboliserade av Bernard-
Henri Lévy i Frankrike beskrivs judarna som 
den nya eliten – vita, välbeställda och infly-
telserika, och de anklagas för att använda sin 
status till att förhindra andra från att uppnå 
sin rättmätiga plats i samhället. Med andra 
ord, den nyfascistiska antisemitismen som 
ser ”den mäktige juden” som alla olyckors 
orsak sammansmälter med bitterheten och 
ilskan hos marginaliserade minoriteter, den 
suger upp olika former av missnöje hos dis-
kriminerade grupper och kanaliserar det 
in i en enda svårbestämbar och föränderlig 
rörelse. 

PAS:s program förenar klassisk antisemitism, 
omgestaltad som konspiracistisk antisionism, med 
krav på social rättvisa och veklagan över Frank-
rikes förlorade inflytande och mission. På så vis 
förbinds på ett skickligt sätt vänster- och höger-
populismens anti-politik. Det är trångsynt natio-
nalism i kombination med Occupy Wall Streets 
”99 procent”.

DET ÄR DENNA politiska rörelse som West Bromwich 
Albions anfallare Nicholas Anelka introducerade 
för en brittisk publik när han utförde en quenelle-
gest efter att ha gjort mål i en Premier League-
match i december 2013, en gest han senare tilläg-
nade Dieudonné (de båda är vänner). Diedonnés 
försvarare hävdar att quenellen och dess budskap 
– kalla det quenellism – ska ses som en markering 
mot systemet, inte ett uttryck för antisemitism. 
När till exempel Manchester City-spelaren Samir 
Nasri fotograferades utförande en quenelle ursäk-
tade han sig med argumentet att gesten ”symbo-
liserar att man är emot systemet”. Nu har Nasri i 
själva verket tjänat rätt bra på «systemet»: enligt 
medierapporter gör han runt åtta miljoner pund 
per år på att spela fotboll. 

Men det kan mycket väl vara så att inte alla 
som utför quenelle-gesten är motiverade av anti-
semitism; att vara ”emot systemet” anses coolt 
och Dieudonné har framgångsrikt verkat för 
att quenellen ska bli den utmärkande gesten för 
denna attityd. För vissa kan den säkert verkligen 
representera en mer allmän markering av mot-
stånd mot de strukturer och auktoriteter som 

påverkar allas våra liv, och ofta inte till det bättre. 
Den appellerar till vissa franska fotbollsspelare på 
ett liknande sätt som gangsta rap appellerar till en 
del amerikanska idrottsstjärnor. Men Dieudonnés 
nära band till quenellen, det var han som hittade 
på och populariserade den, innebär att den aldrig 
helt kan frånkopplas hans antisemitiska politik. 
Att Anelka inte bara utförde quenelle-gesten utan 
också dedicerade den till Dieudonné är dubbelt 
förkastligt.

I Frankrike har quenellen blivit både en kul-
turell kod och en politisk identifikationsmarkör 
för Dieudonnés politik och den rörelse den givit 
upphov till. Istället för totalitarismens politiska 
teater med sina massmöten med hälsningar 
och marscher har vi idag nätets masspridning 
av quenelle-selfies. Kanske är detta den första 
individualistiska massrörelsen i de social medi-
ernas tidevarv. Här finns inga medlemskort 
eller partiavgifter, inga möten på puben eller 
protestmöten på gator och torg, det enda som 
krävs för att ansluta sig är att publicera ett foto 
på sig själv utförande en quenelle – tid, plats och 
inramning är upp till den enskilde. En quenelle 
framför Auschwitz? Utmärkt. En quenelle vid 
Upton Park? Visst. En quenelle i ditt vardagsrum? 
Toppen. För att vara med behöver du sedan bara 
twittra eller blogga eller på annat sätt lägga ut din 
quenelle. Du behöver inte ens göra något så kol-
lektivt som att klicka ”gilla” på en Facebooksida 
för att ansluta dig till denna massrörelse. Makten 
hos denna symbol demonstreras av dess sprid-
ning: Dieudonné har varit långt mer framgångs-
rik när det gäller att uppmuntra till queneller än 

att samla röster. Men detta är också dess 
svaghet: detta är en attitydernas snarare än 
handlingens massrörelse, som hittills inte 
har översatts till formell politisk makt. 

NÄR QUENELLEN NU kommit till Storbritan-
nien uppstår frågan huruvida Dieudonnés 
politiska budskap skulle kunna slå rot här. 
Ett möjligt argument mot detta är att den 
potential antisemitiska massrörelser har i 
Frankrike helt enkelt saknas i Storbritan-
nien. Några av de mest avgörande skeen-
dena i skapandet av det moderna Frankrike 
har berört judar eller, mer precist, ”den ju-
diska frågan”. Beviljandet av medborgerliga 
rättigheter till judar efter franska revolutio-
nen; Dreyfus-affären; det mycket senkomna 
erkännandet av Vichy-Frankrikes roll och 
fransk kollaboration i Shoah (Förintelsen) 
under den nazityska ockupationen – alla 
dessa händelser och skeenden saknar pa-
ralleller i modern brittisk historia, i vilken 
judar i viss utsträckning skyddats av sin 
marginalitet. Dessutom har förnekandet av 
Förintelsen haft en anknytning till vänstern 
i Frankrike, via politiska aktivister som Paul 
Rassinier och Pierre Guillaume, vilket inte 
varit fallet i Storbritannien.  

Emellertid vore det alltför bekvämt att 
anta att Dieudonnés flirt med anti-etablis-
semangssentiment, uttryckt genom ilsken, 

gränsöverskridande satir och politiska jippon, inte 
skulle kunna finna en brittisk publik. De anhäng-
arskaror som Nigel Farage, ledamot för UKIP i 
Europaparlamentet, och George Galloway, parla-
mentsledamot för Respect, lyckats skaffa sig visar 
att det finns en aptit på karismatisk, populistisk 
anti-politik även i Storbritannien. 

Risken stegras av att quenellismen nådde Stor-
britannien via fotbollen som förmodligen erbju-
der den mäktigaste och mest framträdande scenen 
av alla när det gäller kulturell påverkan. Brittisk 
fotboll är en värld av stamlojaliteter där fansens 
stöd till sina klubbar strider mot all rationalitet 
och unga supportrar imiterar sina hjältars mål-
gester i parken dagen därpå. Det är också en av 
de få kvarvarande miljöerna där man då och då 
kan höra folkhoper skandera antisemitiska ram-
sor, underblåsta av stamhatet mellan rivaliserande 
klubbar. En frankofon komiker med smak för det 
surrealistiska har troligen svårigheter att hitta en 
masspublik i Storbritannien, men hans populistis-
ka anti-politik med dess antisemitiska koder kan, 
när den förmedlas via sociala medier, ha bättre 
chanser att finna en publik.

Dave Rich
Dave Rich är Deputy Director of Communications 
vid brittiska  Community Security Trust. Artikeln 
publicerades ursprungligen i Fathom: for a deeper 
understanding of Israel and the region 3/2 2014. 

SKMA tackar Dave Rich och Fathoms chefre-
daktör Alan Johnson för tillståndet att publicera 
artikeln. Översättning: Henrik Bachner med hjälp 
av Stéphane Bruchfeld. 

Quenelle-selfie: En man utför quenelle-gesten utanför 
den judiska skola i Toulouse där tre barn och en lärare 
mördades i en antisemitisk attack 2012. 
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Uppgifterna i förra 
veckan [v. 49] om 
att nätbokhandlar 
som Adlibris och 
Bokia säljer det 

antisemitiska falsariet Sions vises 
protokoll väckte berättigad kritik. 
”Protokollen”, fabricerade av den 
tsarryska hemliga polisen och 
publicerade 1905, är en av de mest 
spridda och i sina följdverkningar 
förödande antijudiska skrifterna. 
Bokens kärnidé – att judar genom 
en internationell konspiration 
eftersträvar världsherravälde – 
spelade en avgörande roll i nazistisk 
ideologi och influerade beslutet om 
förintelsen av Europas judar.

ÄVEN OM ”PROTOKOLLEN” sedan länge är 
diskrediterade i västliga demokratier 
utgör de fortfarande en viktig refe-
renspunkt i vissa högerextrema och 
radikala islamistiska miljöer. I Mel-
lanöstern säljs boken öppet och den 
”sionistiska” sammansvärjningen är 
en återkommande förklaring till ske-
enden på såväl global som lokal nivå. 
I ”mildare” former förekommer delar 
av mytbildningen – antydningar om 
hur judar styr USA och utövar ett 
oerhört inflytande över medier och 
finansväsende – i den bredare poli-
tiska debatten i väst, så även i Sverige.

ADLIBRIS VD MAGNUS Dimert* var till en 
början avvisande mot kritiken, men 
nätbokhandeln valde under fredagen 
att ta bort Sions vises protokoll med 
hänvisning till att ”juridisk prövning 
pågår” och meddelade att man av-
såg att ”utarbeta en policy gällande 
hantering av böcker som klassas 
som hatlitteratur”. Även Bokia tycks 
ha plockat bort boken, men utan 
förklaring.

Bättre sent än aldrig. Men att 
Adlibris, och av allt att döma även 
vissa andra nätbokhandlar, förefaller 
ha saknat riktlinjer när det gäller ra-
sistisk propaganda är anmärknings-
värt. Och utarbetas en ”policy” efter 
de tankar Dimert lanserat är det 
tveksamt om den kommer att göra 
någon skillnad.

Att använda juridiken, det vill säga 
om bokens innehåll är lagligt eller 
inte, som kriterium är meningslöst 
om syftet är att undvika försäljning 
av rasistisk litteratur. Det är ingen 
hemlighet att ribban för vad som 
kan fällas för hets mot folkgrupp 
ligger synnerligen högt och att ett 
friande på denna punkt inte säger 
någonting om huruvida innehållet 
är rasistiskt eller ej. Adlibris måste 
självständigt ta ställning till vilken 
typ av litteratur de vill sälja och ta 
ansvar för sina beslut.

MEN DIMERT HAR också andra invänd-
ningar mot att inte erbjuda hat och 
hets. Att inte sälja Sions vises proto-
koll vore att ”censurera”, förklarade 
han i DN 5/12. ”Det handlar inte om 
det kommersiella värdet, utan om att 
yttrandefriheten och tryckfriheten är 
viktiga delar av en demokrati”.

Det är en egendomlig argumen-
tation. Bokhandlare har naturligtvis 
ingen skyldighet att sälja allt som går 
att sälja. Alla gör någon sorts urval 
och ingen, knappast heller Dimert, 
skulle påstå att urvalet innebär cen-
sur. För övrigt tycks även Adlibris 
dra gränsen någonstans när det gäl-
ler försäljning av hatlitteratur – det 
finns titlar de inte erbjuder – men 
hur den dras är högst oklart.

Att inte sälja rasistisk propaganda 
hotar självfallet inte heller yttrande- 
eller tryckfriheten. Tvärtom. När 
etablerade bokhandlare säljer den-
na typ av litteratur bidrar de till att 
sprida och normalisera idéer som 
undergräver grundläggande demo-
kratiska värden. (Det tål att uppre-
pas: att inte sälja är inte detsamma 
som att förbjuda eller ”censurera”.) 
Denna tendens stärks när man som 
Adlibris och Bokia salufört böcker 
med förlagens egna reklamtexter. 
”Det har avfärdats som ett falsarium 
sedan andra världskriget. Men stäm-
mer det verkligen?”, har det hetat om 
Sions vises protokoll.

MAN KAN TYCKA att senare decenniers 
debatt om islamistiska och höger-
extrema terrordåd och hatbrott, 

inte minst Breiviks bland annat av 
antimuslimsk lektyr inspirerade 
massmord, borde ha fungerat som 
en påminnelse om att rasistisk pro-
paganda (oavsett om den kommer i 
tryckt eller digital form) har poten-
tial att förgifta sinnen och leda till 
katastrofala handlingar. Jag skriver 
påminnelse eftersom denna kunskap 
funnits sedan länge. ”Protokollens” 
verkanshistoria är ett lika talande 
som smärtsamt exempel.

Men de stora nätbokhandlarna 
verkar inte vilja bli påminda. Där 
säljer man inte bara antisemitisk 
propaganda. Där erbjuds även hets 
mot muslimer. Och där säljs ”The 
Turner Diaries”, som bland annat 
influerade Oklahomabombaren Ti-
mothy McVeigh. Denna uppmaning 
till terror mot judar, svarta och andra 
grupper krängs av Adlibris med det 
glada tillropet ”den perfekta julklap-
pen!”. Det är i alla fall en uppriktig 
slogan – för det handlar så klart om 
affärer och inte om yttrandefrihet.

Henrik Bachner
Artikeln publicerades ursprung-

ligen i Dagens Nyheter 9/12 2013. 
*Magnus Dimert lämnade vd-

posten i början av 2014.

Hat och hets till salu
Nätbokhandlarna och antisemitismen

I slutet av förra året uppmärk-

sammades att vissa nätbok-

handlar sålde det antisemitiska 

falsariet Sions vises protokoll och 

lade ut presentationer av boken 

där det ifrågasattes huruvida 

den var en förfalskning. Adlibris 

och Bokia drog tillbaka den 

svenska utgåvan, men debatten 

pekade på en oklar hållning till 

hatlitteratur hos nätbokhand-

larna. Och de fortsätter att 

sälja Sions vises protokoll – på 

engelska.

”Det har avfärdats som ett falsarium 
sedan andra världskriget. Men 
stämmer det verkligen?”, hette det 
i presentationen av Sions vises 
protokoll hos Adlibris. Nätbokhandeln 
säljer inte lägre denna utgåva av 
boken.
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Polen – Chelm, 14 september 2013. Det 
är Yom Kippur, försoningsdagen. Jag 
knackar på en dörr. Knack, knack.

För att förstå varför jag, Samuel 
Nudel 18 år född och uppväxt i Stock-

holm, är i en liten by i Polen, 2013, hänger sam-
man med att min farfar, Laib Nudel, flydde från 
Chelm för 74 år sedan. Nu är jag där, inte han, 
utanför en trädörr till den lägenhet som en gång 
tillhörde min farfars familj. Jag hade lyckats ta mig 
in genom ytterdörren och sen 
skyndat upp till första våningen 
med hjärtat i halsgropen. Och 
det var då jag knackade på 
trädörren. Knack, knack.

Jag knackar i förhoppning 
om att få komma in, en för-
hoppning om att man har grävt 
ner stridsyxan och inte längre 
föraktar varandra, en förhopp-
ning om att vi lever i en värld 
där förståelse för människor 
bygger broar – inte bränner 
dem.

Naivt nog trodde jag att jag 
skulle få ett varmt välkomnan-
de. Kvinnan som öppnar är inte 
många år äldre än jag och med 
darrande röst frågar jag om jag 
får komma in, om jag får ta en 
titt på hur det ser ut i farfars 
lägenhet. Med förakt i rös-
ten svarar hon att hon vägrar 
släppa in mig, hur mycket jag 

än ber. Hon avslutar med en säker och bestämd 
röst och säger åt mig att jag ska lämna byggnaden 
meddetsamma.

Hon vägrar minnas, hon glömmer eller medve-
tet förtränger den tid då den judiska befolkningen 
i Chelm var 60 procent av stadens invånare. Hon 
glömmer min farfar och hans familj som en gång 
i tiden bodde i just den lägenhet hon bor i idag. 
Hon glömmer judarna, liksom servitrisen och 
ägaren som byggt om Chelms synagoga till en 

hamburgerrestaurang.
Men detta är bara ett ex-

empel, förmodligen finns det 
många många fler. Detta är 
bara ett exempel där man glöm-
mer. Detta är bara ett exempel 
där man vägrar släppa in en 
18-åring i en lägenhet som hans 
farfar fördrevs ifrån för att han 
var jude.

Om du går runt i en svensk 
gymnasieskola, precis som jag 
gör fem dagar i veckan, så finns 
det en stor risk att du fortfa-
rande, än idag, stöter på anti-
semitism. Ordet jude förknip-
pas med snål och girig. Du kan 
höra ungdomar tala om judar-
nas världsmakt och du kan läsa 
Aftonbladets artiklar om organ-
stöld, som påminner om myten 
om ritualmord. När var tredje 
svensk gymnasieelev menar att 
det talas för mycket om För-

intelsen är det 
ännu viktigare 
att fortsätta tala, 
fortsätta skriva 
– att fortsätta 
berätta och ald-
rig aldrig aldrig 
sluta undervisa.

För Förintel-
sen är inte bara 
ett kapitel i en 
h i s tor ieb ok . 
Förintelsen är 
det värsta ex-
emplet på när 
antisemitism 
och extremism 
samverkar och 
en grupp männ-
iskor hålls skyl-
diga. Och idag 
finns det lika 
många folkvalda 
rasister runt om 
i Europas riks-
dagar som det 
fanns när farfar 
fördrevs.

Det är mitt 
ansvar, och ditt ansvar att dessa människor stop-
pas. För det är vårt gemensamma ansvar att min-
nas det som skett. För att det är enbart genom att 
minnas, tala och undervisa som vi kan förhindra 
att det sker igen.

Som en fortsättning på SKMA:s 
utbildningssatsning i Malmö 
arrangerades 20-21 november 

2013, i samverkan med Malmö stads 
skolförvaltning och med bidrag från 
Arbetsmarknadsdepartementet, ett 
fördjupande seminarium för omkring 
60 nyckelpersoner från de kommu-
nala högstadieskolorna i Malmö. Vid 
seminariet behandlades antisemitism 
och islamofobi framför allt genom att 
lärarna fick arbeta med exempel på 
bilder och texter från Internet, dags-

press och littera-
tur. Vidare hölls 
föreläsningar och 
diskussioner om 
förnekandet av 
Förintelsen, hatet 
på nätet, konspi-
racism och hat-
brott. 

25-26 febru-
ari arrangerades 
återträffar i Malmö för de elever som 
deltagit i SKMA:s utbildningsresor. Re-

flektioner och samtal om tiden i Polen 
kombinerades med föreläsningar och 

diskussioner om anti-
semitism, rasism och 
fördomar idag. Eleverna 
fick även möta Gustavo 
Nazar från Malmö stads 
Centrum för pedagogisk 
inspiration och Siavosh 
Derakhti från Unga mot 
antisemitism och främ-
lingsfientlighet, som gav 
exempel på hur unga 

kan engagera sig mot intolerans i sin 
egen hemstad.

SAMUEL NUDEL, 18 ÅR
Studerar i Stockholm, 
aktiv i SKMA:s ungdoms-
nätverk. Talet hölls vid en 
minnesceremoni i Stock-
holms stora synagoga 
27/1 2014 arrangerad av 
Svenska kommittén mot 
antisemitism, Judiska 
församlingen i Stockholm 
och Föreningen Förintel-
sens Överlevande. 
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Samuel Nudel i stora 
synagogan i Stockholm.»Med 

darrande röst 
frågar jag  
om jag får 

komma in, om 
jag får ta en 

titt på hur det 
ser ut i farfars 

lägenhet«

Malmösatsning fortsätter

Tal av Samuel Nudel, 18 år, i stora synagogan i Stockholm på Förintelsens minnesdag 27 januari. 

Farfars hus i Chelm

Deltagarna i elevresorna fick bland annat möta Siavosh Derakhti.
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SKMA utbildar 

Länge har det funnits en befogad oro för 
hur minnet av Förintelsen skall förval-
tas av efterkommande generationer. 
Vad händer när de sista överlevande 
gått ur tiden? Den dagen är snart här. 

Svaret borde vara självklart. Det vilar ett stort 
ansvar på eftervärlden att upplysa om historiens 
mest omfattande folkmord och det ideologiska 
hatets yttersta konsekvenser. 

Kort efter andra världskriget fanns dem som 
tyckte att Auschwitz-Birkenau borde jämnas med 
marken. En plats där så mycket ondska ägt rum 
borde inte få finnas kvar, menade man. Lycklig-
tvis togs aldrig ett sådant beslut. Idag är det ett 
välbesökt museum dit människor från världens 
alla hörn kommer för att dra lärdom. 

Enligt bland andra Wlaydyslaw Bartoszew-
ski, ordföranden för International Auschwitz 
Council, har valet att bevara lägret inneburit att 
det fortsätter vara ett oläkt och öppet sår som 
påminner mänskligheten 
om den moraliska likgil-
tighetens konsekvenser. 
Om minnesplatsen upphör 
att existera kommer vi ha 
förringat det testamente 
som Förintelsens offer 
efterlämnat till oss alla. 
Därför är det så viktigt att 
de autentiska platserna 
får fortsätta att tjäna som 
ett slags klassrum där inte 
minst våra ungdomar får 
en möjlighet att lära känna 
denna mörka historia.  

Detta framstår som 
alltmer angeläget i en tid 
när Förintelsen ofta tri-
vialiseras och förnekas. 
När antisemitismen fort-
farande gör sig påmind 
i det offentliga samtalet. 
Antingen öppet eller un-
der mer förtäckta former. 
I politiska finrum och på 
ansedda kultursidor, men 
också på våra skolgårdar 
och i fikarum. Samtidigt försöker vissa avfärda 
så kallad ”historierevisionism” i olika forum 
som ett marginellt problem, eller förminska 
antisemitiska hatbrott till isolerade företeel-
ser utan bakomliggande motiv. Vi vet att så 
inte är fallet.

ELEVER FRÅN MALMÖ
När samhället kontinuerligt arbetar med att sprida 
kunskap – inte minst till ungdomar – ökar chan-
serna för att det ideologiska hatet med dess djupa 
historiska rötter motas i grind. SKMA, som se-
dan 1990-talet genomfört utbildningssatsningar 
riktade till framför allt lärare och elever, genom-
förde i vintras i samverkan med Malmö stad och 
med stöd av arbetsmarknadsdepartementet två 
elevresor till Polen. Totalt fick 54 elever ur års-
kurs 9 från 16 olika skolor i staden möjligheten 
att besöka några av de getton och läger där nazis-
terna systematiskt frihetsberövade och mördade 
miljontals människor. 

Jag var en av de ungdomsledare som fick erbju-
dande om att följa med och vara ett stöd. Att till-
sammans med nyfikna och engagerade tonåringar 
få uppleva nya platser och hämta ny kunskap var 
något väldigt speciellt. Resorna leddes av läraren 
och guiden Ewa Andersson som med sin långa 

erfarenhet gav upplevelsen ett kunskapsmässigt 
djupt. 

Eleverna fick besöka olika platser och höra 
vittnesmål som sammanföll med historikern Raul 
Hilbergs fem kronologiska faser under Förintel-
sen; identifikationen av judar som fiender till den 

tyska staten och ”rasen”, segregationen och expro-
priationen av judarnas tillgångar och rättigheter, 
koncentrationen av judar i getton, deportationen 
till läger samt utrotningen genom det systematiska 
mördandet. 

Varje resa föregicks av två förberedelsedagar i 
Malmö. Eleverna fick då lära känna varandra, men 
också möjligheten att lyssna på föreläsningar om 
Förintelsen och genomföra övningar om främ-
lingsfientlighet, rasism och intolerans. Syftet var 
att väcka frågor kring vilka konsekvenserna blir 
när det grundläggande människovärdet inte helgas. 

SVÅRT ATT FÖRSTÅ 
Väl framme i Polen utgick elevgrupperna från 
Krakow respektive Warszawa. Gemensamt fas-
cinerades vi av hur det judiska livet länge spirade 
här. En tid innan misären i gettot och de patrul-
lerande stöveltrampen längst de höga murarna.   

Genom Ewas engagerande berättelser fick elev-
erna en idé om det långa judiska 
kulturarvet i ett sammanhang där 
olika människoöden kunde skild-
ras. De gavs en bild av familjerna 
som skildes åt när de försökte 
undgå nazisternas förföljelse eller 
tvångsförflyttades till gettot för att 
senare deporteras till olika läger. 
På det här sättet blev de enskilda 
offren synliggjorda och förmänsk-
ligade. Människor med drömmar 
och aspirationer. Som älskade och 
var älskade. Budskapet till elever-
na var tydligt. De var helt vanliga 
människor, precis som du och jag. 

Resorna avslutades i Auschwitz-
Birkenau respektive Majdanek. 
Koncentrations- och förintelse-
läger dit judar fördes med tåg i 
slutna boskapsvagnar som ett led 
i ”den slutliga lösningen”. Vad som 
väntade i lägren kan nog ingen av 
oss fullt ut förstå. Här tvingades ju-
dar till slavarbete och mördades. 
Främst judar skickades hit, men 
även romer, icke-judiska polacker, 
homosexuella, sovjetiska krigs-

fångar och politiska fångar från olika länder. 
Att vandra med eleverna genom gaskammaren 

i Majdanek gav en tydlig bild av den utstuderade 
utrotningen i lägret. I Auschwitz-Birkenau reage-
rade några av eleverna på tillhörigheterna i de stora 
glasmontrarna. ”Hur kan man säga att det inte har 

Malmöelever reste i Förintelsens spår
Som ett led i SKMA:s utbildningssatsning i Malmö arrangerades under vintern två elev-
resor till Förintelsens platser i Polen. Studieresorna gjorde djupa intryck och har redan 
givit ringar på vattnet, skriver Mohammed Tuffaha som var en av ledarna på resan.
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Ewa Andersson berättar om det judiska livet i Krakow före kriget. 
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hänt?”, frågade sig Ted från Slottsstadens skola. 
Han talade om förnekarna som inte lät sig 

övertygas av högarna med skor som togs av offren 
innan deras inträde i gaskammaren. Inte heller 
av de namnmärkta och plundrade resväskorna 
som aldrig återsåg sina ägare. Nej, inte ens av de 
svartvita porträtten på de avhumaniserade fång-
arna i lägren. 

Vi vandrade genom lägren och fortsatte att 
lyssna på Ewas skildringar om människorna som 
trängdes i de små cellerna eller de kala barack-
erna, och förbluffades över hur några av dem 
lyckades klamra sig fast vid livet mot alla odds. 

RESEDAGBOK
Utmärkande för guidningen var hur offren kom 
till liv genom bilder och berättelser. Eleverna blev 
påminda om att varje person som led under För-
intelsen var unik. Vi understryker ofta hur många 
människor som mördades, men glömmer ibland 
bort det individuella människoödet. ”När man 
talar om att 6 miljoner människor dog blir man 
inte så berörd, eftersom det är siffror. Men när 
man får höra en personlig berättelse är det som 
om man har känt den personen”, uppger Ridwan 
från Kirsebergsskolan. 

Eleverna hade i början av resorna fått varsin 
resedagbok och ett eget fotografi på en person 

som levde under den här tiden. De uppmanandes 
att nedteckna en fiktiv bakgrund till personerna 
genom att föreställa sig deras familjeband och in-
tressen. Momentet var ett sätt att öka elevernas 
identifikation med den historiska situationen och 
ställa den i relation till deras egna liv. 

Först när vi slutligen kom fram till den stora 
fotoväggen över Förintelsens offer i Auschwitz-
Birkenau stod det klart vad som egentligen hade 
hänt människorna som levandegjorts i resedag-
böckerna. Somliga hade överlevt, men långt fler 
hade dött.

RINGAR PÅ VATTNET
Att på den autentiska platsen konfronteras med 
historiska fakta inbjuder till en annan typ av lä-
rande, eftersom det i sin tur väcker autentiska 
frågor hos eleverna. Vad eleverna fått lära sig i 
den vanliga klassrumsundervisningen bekräftas 
på plats. Under resorna utvecklades också en 
stark gemenskap mellan eleverna, som inte kände 
varandra sedan tidigare. Att ungdomar med så 
många olika bakgrunder får upptäcka och lära 
tillsammans kan vara ett led i att förebygga seg-
regation och fördomar. 

En av förhoppningarna med SKMA:s studiere-
sor är att de ska ge ringar på vattnet. Att eleverna 
åker hem med både små och stora insikter som 

de kan föra vidare till andra, bland annat på sina 
respektive skolor. Många lärare har efter resorna 
meddelat att deras elever är i färd med att be-
rätta om sina upplevelser genom redovisningar 
och bildspel. Exempelvis på Oxievångskolan, där 
fem av eleverna som följde med på resorna kom-
mer att berätta om sina upplevelser för samtliga 
årskurser under vårterminen. 

Det är bra att skolorna tar till vara på dessa 
erfarenheter. På så sätt kan eftertänksamma 
reflektioner som Dafnes från Sundsbroskolan 
spridas till andra elever: ”Igår frågade jag mig 
själv om man egentligen någonsin borde vara 
glad efter något sånt här. Fast det är klart att vi 
måste leva vidare. Men jag kommer helt säkert 
att göra allt jag kan för att sprida kunskapen 
vidare på min skola, för detta är något som jag 
tycker att alla ska veta att det har hänt. Fram-
förallt hur och varför det hände, så att man ser 
till att det inte händer igen”.

Mohammed Tuffaha
Mohammed Tuffaha har en lärarexamen, och 

läser för närvarande masterprogrammet i mång-
faldsstudier vid Uppsala universitet. Under våren 
2014 praktiserar han på stiftelsen Expo, där han 
bland annat skriver en rapport om kommunernas 
förebyggande arbete mot främlingsfientlighet. 

Under besöket i det fd koncentrations- och förintelselägret Auschwitz-Birkenau.
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SKMA utbildar 

”Initierat, berörande, 
relevant”

För femtonde gången arrangerade SKMA en utbildning för lärare och andra utbildare om rasism, antisemitism och Förintelsen. 

För att fördjupa kunskaperna om För-
intelsen, nazism och antisemitism ar-
rangerar Svenska kommittén mot anti-
semitism (SKMA) en fortbildningskurs 
för lärare och andra intresserade som 

arbetar med utbildnings-, ungdoms- och inte-
grationsfrågor. Utbildningen, 
som under hösten/vintern 
anordnades för femtonde 
gången, består av tre delar, ett 
förberedande och ett uppföl-
jande seminarium, samt en 
studieresa till Förintelsens 
platser i Polen. I den senaste 
utbildningen deltog 16 per-
soner, merparten lärare, men 
även två församlingspedago-
ger från Svenska Kyrkan fanns 
med. 

Det förberedande semina-
riet hölls i slutet av september 
2013. Där talade idéhistori-
kern Henrik Bachner på temat 
”Antisemitismen: utveckling 
och idéer fram till Förintel-

sen”, idéhistorikern Stéphane Bruchfeld höll tre 
föreläsningar om ”Förintelsens händelseförlopp 
och faser” och historikern Matthew Kott tog upp 
folkmordet på Europas romer under rubriken ”En 
del av Förintelsen eller ett brott för sig?”.  Förutom 
föreläsningarna berättade deltagarna om sina er-

farenheter och förväntningar 
på kursen.

Studieresan till Polen ge-
nomfördes mellan 23 oktober 
– 2 november. Syftet med stu-
dieresan är att presentera det 
judiska livet i Östeuropa före 
kriget och det månghundraår-
iga kulturarv som utplånades 
i samband med nazismen. Att 
se de autentiska platserna, be-
söka de små samhällena som 
före kriget hade en judisk 
befolkning på mer än 60-70 
procent, ja, ibland så mycket 
som 90 procent, och skogs-
dungarna där hela byns ju-
diska befolkning sköts. Sådana 
platser är till exempel Tykocin 

i nordöstra Polen eller Josefow söder om Lublin, 
eller Nowy Sanc söder om Krakow. Här finns inga 
judar kvar, bara övergivna begravningsplatser och 
i bästa fall en byggnad som inrymde synagogan. 

Syftet är också att vandra på platserna för de 
tidigare koncentrations- och förintelselägren, Maj-
danek, Auschwitz, Birkenau, Treblinka, Sobibor 
och Belzec. Att få kunskap om hur de fungerade, 
reflektera över vad som hände där och försöka för-
stå vad som ledde fram till Förintelsen. Genom 
samtal med forskare och guider som är specialise-
rade på Förintelsen och andra världskriget tecknas 
en bild av händelseförloppet i de nazistiska lägren.

Det är en omtumlande resa som ger kunskaper 
som vidareförmedlas i undervisningen. Många lä-
rare som tidigare deltagit i SKMA:s fortbildningar 
och utbildningsresor har arbetat vidare med äm-
net. Vid den uppföljande träffen som skedde i 
februari 2014 delade Mikael Enoksson, lärare på 
Lillåns skola 7-9 i Örebro, med sig av sin stora 
erfarenhet av hur han undervisar om Förintelsen, 
antisemitism och rasism och presenterade ett ge-
diget övningsmaterial.

Lena Jersenius 
Kanslichef och utbildningsansvarig på SKMA

Vid minnesmonumentet över 
dem som deporterades från 
Umschlagplatz i Warszawa: SKMA:s 
Lena Jersenius läser ur Lena 
Einhorns bok ”Ninas resa”.

Det fd koncentrations- och förintelselägret Majdanek.

”Upplägget av och innehållet i resan var fantastiskt 
och överträffade alla förväntningar. Att få besöka alla 
dessa platser under resan från Warszawa till Krakow 
gav mig kunskaper och insikter som påverkat mig 
mycket stark och alltid kommer att finnas med mig.” 

Inger Berezan Andersson,  
Engelbrektskolan, Stockholm 

”Varierat, initierat, berörande, relevant. När vi 
besökte den ödsliga judiska begravningsplatsen i 
Kraków, för att sedan besöka den enormt välbesökta 

kristna dito, så var det en av de starkaste upplevelserna 
jag haft på länge, på ett allmänmänskligt plan, men 
även genom det sätt det visade på historieämnets och 
pedagogikens roll.” 

Niklas Gårdfeldt Leavy,  
ESS gymnasiet, Stockholm

”Jag har fått fördjupade kunskaper om förintelsen 
vilket naturligtvis påverkar mina lektioner på ett 
positivt sätt.” 

Britta Grahn, Vimmerby Folkhögskola

”Ett mycket bra seminarium, ögonöppnande på 
många sätt. När vi var i Polen tänkte jag tillbaka 
mycket på seminarierna och kunde göra kopplingar 
bättre. Ett exempel – utställningen på judisk-
historiska museet om antisemitiska bilder i polsk press 
blev mycket tydligare och omskakande när man hade 
föreläsningen om antisemitismens historia med sig i 
bagaget.” 

Kristoffer Hammarlund,  
församlingspedagog, Svenska Kyrkan Nässjö
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Alla har vi någon gång hört eller 
bevittnat antisemitism, rasism el-
ler andra typer intolerans. Frågan 
är hur man som individ bemöter 
detta? Idag verkar diskriminering 

av olika slag vara så pass vanligt i vårt samhälle 
att det börjar bli ”normalt”. Folk slutar reagera 
när medmänniskor trakasseras på grund av 
exempelvis hudfärg, sexuell läggning eller religiös 
tillhörighet. Många är de som istället för att agera 
bara sänker blicken och fortsätter gå, kanske till 
och med en aning snabbare än innan. 

Rädslan för att själv försätta sig i en otrevlig 
situation är ofta större än viljan att hjälpa andra. 
Man måste inte ge sig in i ett slagsmål och riskera 
liv och lem. Men det handlar om att på något sätt 

ta ställning – det kan räcka med ett samtal till po-
lisen, ett rop åt förövaren eller en hjälpande hand 
åt den utsatte. Att på något sätt visa att man bryr 
sig och vägrar acceptera det som dagligen sker i 
vårt land.  

Fördomar och hat mot judar och andra grup-
per finns överallt i samhället. I skolorna, på ba-
rerna, i mataffären, inom politiken, i fikarummet, 
på internet, i tvättstugan och i medier. Ett tråkigt 
faktum som är svårt att undgå. Det var anled-
ningen till att jag och andra ungdomar sökte oss 
till SKMA:s ungdomsutbildning om fördomar, 

antisemitism och rasism. Vi kände alla att vi ville 
göra skillnad. 

SKMA:s ungdomsutbildning startade våren 
2012 och riktas främst till gymnasieelever runt 
om i landet. Hittills har ett 40-tal unga deltagit i 
den sex dagar långa utbildningen. Utgångspunk-
ten är diskussion och reflektion för att ta del av 
varandras erfarenheter och tankar. Runt årsskiftet 
2012/2013 deltog jag själv tillsammans med 12 
andra ungdomar i liknande åldrar. Att diskutera 
med jämnåriga var för mig extremt intressant och 
lärorikt. Jag blev efter SKMA:s utbildning mer 
självsäker i hur jag som individ bemöter fördo-
mar och fick med mig mycket mer kunskap än 
jag hade trott.  

SKMA:s ungdomsutbildning har motiverat 

flera av oss att efteråt engagera oss ännu mer i 
kampen mot rasism och förtryck. Vissa har före-
läst på skolor, andra har aktivt försökt debattera 
kring och bemöta intoleranta tendenser exem-
pelvis på olika internetforum där tonen ofta är 
rå. Några av oss har hjälpt till med det dagliga 
arbetet på SKMA:s lilla men hårt jobbande kansli. 
Många har efter utbildningen följt med på kom-
mitténs olika studieresor till Östeuropa i Förin-
telsens fotspår, både som deltagare och i vissa fall 
som ledare. En del av oss har bidragit med läs-
värda artiklar i SKMA:s nyhetsbrev. Till exempel 

Samuel Lindelöf, som i förra nyhetsbrevet (de-
cember 2013) skrev en gripande skildring av sina 
upplevelser och intryck under den SKMA-resa till 
Ukraina och Polen som han gjorde tillsammans 
med andra unga i höstas. 

För vissa av oss räcker detta dock inte, vi vill 
mer. Därför valde vi nyligen att starta ett ung-
domsnätverk inom SKMA – SKMA Ungdom. Vi 
är en grupp på åtta personer som har förhopp-
ningarna och målet att i framtiden kunna bidra 
ännu mer till kommitténs verksamhet, exempel-
vis genom att fortsätta skriva artiklar för detta 
nyhetsbrev. 

Vi har redan startat ett konto på mobilappen 
Instagram – ”judehatet” – där vi regelbundet kom-
mer att belysa och kritisera nutida uttryck för anti-

semitism, med fokus på sådant som kan vara av 
intresse för unga. Följ oss gärna! 

På tal om unga är en av våra främsta förhopp-
ningar att kunna fortsätta vidareutbilda oss och 
att i SKMA Ungdoms namn kunna komma ut 
i skolor, föreningar och ungdomsförbund för att 
tillsammans med jämnåriga diskutera frågor som 
rör antisemitism och andra former av rasism. Vi 
hoppas kunna göra skillnad, och lovar att hålla er 
uppdaterade under resans gång!

SKMA Ungdom genom Sofia Spjuth

”Vi vill mer!” 

Medlemmarna i SKMA ungdom, från vänster till höger: Sofia Spjuth, 20, Samuel Lindelöf, 17, Philip Jildestad, 18, Hanna Jansson, 20,  
Erik Gunnarsson, 21, Maja Frödén, 20, Mattias Blomgren, 18 och Samuel Nudel, 18. 

FO
TO

: M
AT

H
A

N
 R

AV
ID

S K M A  U N G D O M

Sofia Spjuth presenterar SKMA:s nya ungdomsnätverk mot antisemitism.
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ELEV- OCH STUDIERESOR
31 MARS-4 APRIL
Ronny Juhlin leder en studieresa 
med 16 lärare och elever från Fel-
lingsbro folkhögskola. Resan går till 
Auschwitz-Birkenau och Krakow.

7-11 APRIL
Ronny Juhlin leder en studieresa med 
20 lärare och elever från Midsom-
markransens gymnasium. Resan går 
till Auschwitz-Birkenau och Krakow.

23-27 APRIL
Mikael Enoksson leder en studieresa 
för 37 personer från Lillåns skola. 
Med på resan är högstadieelever, 
lärare och föräldrar, resan går till 
Auschwitz-Birkenau och Krakow.

25-29 APRIL
Lena Jersenius leder en resa för 
13 personer ur Judiska Hemmets 
personal. Resan går till Krakow, 
Auschwitz-Birkenau, Nowy Sanc 
och Rabka.

27-31 MAJ
Mikael Enoksson leder en studieresa 

för lärare till Auschwitz-Birkenau 
och Krakow. Resan anordnas för 
medlemmar i Lärarnas Riksförbund.

UTBILDNINGAR OCH SEMINARIER
31 JANUARI-1 FEBRUARI
Avslutande seminarium på fortbild-
ningen om Förintelsen för lärare och 
andra intresserade.

6 MARS
Ewa Wymark ledde ett halvdags-
seminarium för ett tjugotal lärare 
om utbildningsmaterialet om För-
intelsen Vad är en människa? i 
Jönköping.

13 MARS
Lillemor Bodman och Bertil Jansson 
leder ett halvdagsseminarium för 
lärare om utbildningsmaterialet om 
Förintelsen Vad är en människa? i 
Örebro.

14-17 MARS
Möte i Bodzentyn, Polen, med 
partnerorganisationerna i EU-pro-
jektet Preserving and Presenting 
Holocaust Survivor Testimonies, 

en fortsättning på projektet Vad 
är en människa? Partnerorganisa-
tionerna från Rumäninen, Ungern 
och Polen deltar. Lena Jersenius 
och Ewa Wymark leder testning 
och möte.

21-22 MARS
SKMA och Forum för levande his-
toria anordnar ett tvådagarssemi-
narium för Holocaust Education-
nätverket där lärare och andra som 
deltagit i SKMA:s och FLH:s längre 
utbildningar ingår. Årets tema är 
”Romers situation idag och under 
Förintelsen”. Ett fyrtiotal personer 
deltar.

25 MARS
Mathan Ravid håller en heldags-
utbildning om antisemitismens 
historia och Förintelsen för elever 
ur årskurs 8 på Kunskapsskolan i 
Saltsjöbaden. 

3 APRIL
Lillemor Bodman och Bertil Jansson 
leder ett halvdagsseminarium för lä-
rare om utbildningsmaterialet Vad 

är en människa? i Falun.

11-19 APRIL
En delegation från SKMA ung-
dom deltar i det EU-finansierade 
ungdomsprojektet ”East-West-
East” i Berchum i Tyskland. Under 
projektet leder Mathan Ravid en 
workshop om högerextrema rörel-
ser i Europa.

28-31 MAJ
Avslutande möte i Stockholm för 
EU-projektet Preserving and pre-
senting Holocaust Survivor Testi-
monies.

MÖTEN OCH ARRANGEMANG
17 FEBRUARI
SKMA anordnade en informa-
tionskväll för medlemmar. Willy 
Silberstein och Lena Jersenius pre-
senterade SKMA:s verksamhet. 
Medverkade gjorde även Magdalena 
Ribbing.

27-28 MARS
SKMA medverkar på Bokmässan i 
Örebro.   

Kalendarium

Vill du ha någon som tillvaratar 
våra judiska intressen imorgon? 

Bli då medlem i en 
Judisk församling idag!

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

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

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

Bli medlem i en församling nära dig!

Judiska Församlingen
Göteborg

www.judiskaforsamlingen.se
www.jfst.se

www.jfm.se

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

BETALD ANNONSPLATS
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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!
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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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– mer än bara beteende 

Ny produktserie

Talent Insights

FÖRST IGEN

Etabl.
1973

Vid:

individutveckling

coachning

säljarutveckling

rekrytering

grupputveckling

kommunikationsträning

besök

www.ipu1973.se

SKMA_90x270.indd   1 2013-11-06   15:15

S T Ö T T A R  A R B E T E T  
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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
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