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Antisemitismen ökar 
i såväl Storbritannien 
som Frankrike, visar 
två nya rapporter.

Brittiska Com-
munity Security 
Trust (CST) talar om 
rekordmånga händel-
ser. 2009 rapportera-
des 924 incidenter 
med antisemitiska 
inslag. Det kan jäm-
föras med året före 
då siffran var 546. Det 
är en ökning med 55 
procent.

I Frankrike är ök-
ningen ännu större, 
där har antalet anti-
semitiska händelser 
ökat med 75 procent 
mellan 2008 och 
2009. Det är Service 
de Protection de la 
Communauté Juive 
(SPCJ) som står för 
siffrorna.

Franska medier ser 
ett samband med 
Israels krig i Gaza i 
början av förra året 
och attacker mot ju-
dar i Frankrike.

Totalt rapporterades 
832 antisemitiska 
inci denter i Frankrike 
förra året, det kan 
jämföras med 474 
år 2008. Till stor del 
handlar det om an-
tijudiskt klotter och 
hotfullt uppträdande 
mot judar. Men i 17 
procent av fallen rör 
det sig om vandali-
sering och våld.

En anka flyger
av Anna Veeder

”Det blev en väldigt stor kampanj 
som har hållit på hela hösten mot 
den här artikeln att palestinska fa
miljerna som får hem sina söner med 
hopsjunkna magar och uppsprättade 
och ihopsydda – de har inte rätt att 

ställa frågan vad som har hänt där
för att det finns en medeltida myt om 
att judar bakar bröd på sina fienders 
blod”, förklarar Åsa Linderborg i 
P1:s ”Medierna” den 2 januari. (…) 
”Det har varit en kampanj i månader 

om att ingenting i den här artikeln är 
sant, det är bara fantasifoster, det är 
bara påhitt alltihop. Ingenting stäm
mer. Det bara suggereras fram en 
massa myter. (…) 

Efter att ha tillbringat halva eftermiddagen 
med att läsa kulturartiklar, lyssna på Åsa 
linderborg i p1 och höra Donald Boström 
kommentera den bandupptagning med dok-
tor Hiss som sändes i israelisk TV i december 
så undrar jag om vi verkligen delar samma 
modersmål och grundläggande förståelse av 
det svenska språket. 

Det finns starka skäl 
att vara bekymrad över 
tillståndet i organisationen 
Palestinagrupperna i Sve
rige. I nummer 4/2009 av 
tidskriften Palestina Nu 
har organisationen börjat 
se spöken.

När kriget i 
Gaza bröt ut förra 
vintern var jag en 
av många svenskar 
som starkt berör
des av de rappor
ter som kom från 
området. Jag var 
mycket kritisk till 
Israels krigföring 
och skrev därför 
på ett upprop som 
protesterade mot 
övergrepp på ci
vila. 

Jag sympatise
rar med den pales
tinska saken; att få 
ett slut på ockupa

tionen, och bilda en själv
ständig, palestinsk stat. Jag 
tror det är till gagn för båda 
parter i konflikten.

För mig är det självklart 
att kunna hysa sympatier 
för såväl palestinier i Gaza 

som judar i Sverige eller 
någon annanstans. Tyvärr 
verkar inte de svenska 
Palestinagrupperna hålla 
med om det. I sin tidskrift 
stämplar man mitt enga
gemang mot antisemitism 

som ett försvar av 
israelisk krigfö
ring, och utnäm
ner mig till en av 
talespersonerna 
för ”den svenska 
Israellobbyn”. Or
saken är en artikel 
som jag skrev ef
ter förra vinterns 
krig.

För samtidigt 
som den israelis
ka militärmakten 
gick hårt fram i 
Gaza så hände 
andra saker på ett 
helt annat plan, 
i andra delar av 
världen. Judar och 

judiska symboler i Sverige 
och andra länder attackera
des. På flera svenska blog
gar skrevs saker om judar 
som tidigare varit tabu. 
Någonting verkade ha hänt, 
någon form av fördämning 
verkade ha brustit. 

I Luleå valde domkyrko
församlingen att på grund 
av Israels krigföring i Gaza 
ställa in det årliga fackeltå
get till minne av Förintel
sens offer, och av samma 
skäl hoppade en regissör 
vid Helsingborgs stads
teater av arbetet med en 
pjäs om en judes upplevel
ser i ett nazistiskt koncen
trationsläger. Judar över 
hela världen, såväl levande 
som döda, fick kollektivt 
bära ansvaret för vad den 
israeliska regeringen gjor
de. Precis som så många 
gån ger förr.
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Sergels Torg 10 januari 2009. Demonstration mot kriget i 
Gaza. Foto: Anna Wester

Analys

Helt	 och	 hållet går	 det	 inte	 att	 skydda	 sig	 mot	 sådana	 här	
påståenden.	 Israellobbyn	sprider	dem	omkring	sig	vart	de	än	
går	och	det	är	nästan	omöjligt	att	bemöta	dem	alla,	dessutom	
kan	 sådana	 anklagelser	 ligga	 kvar	 och	 skapa	 en	 latent	
misstänksamhet	i	människors	undermedvetna,	även	om	de	har	
blivit	bemötta.	Så	fort	anklagelserna	kommer	 i	en	diskussion	
gäller	det	därför	att	tydliggöra	vad	det	handlar	om	–	ett	oärligt	
retoriskt	knep	utan	grund	–	och	sedan	återvända	till	ämnet.	Om	
ämnet	är	dödandet	i	Gaza	–	låt	dem	inte	få	dig	att	ägna	hälften	
av	diskussionen	åt	kvinnoförtrycket	i	Iran.

Det	finns	en	variant	på	samma	knep,	alltså	på	att	tillskriva	sina	
motståndare	 obehagliga	 åsikter,	 och	 som	Hökmark	 använder	
sig	av	i	samma	text.	Han	tar	ett	av	Palestinarörelsens	argument	
–	 i	detta	 fall	att	det	 israeliska	dödandet	av	människor	 i	Gaza	
var	 oproportionerligt	 mot	 hotbilden	 –	 och	 förvränger	 det:	
enligt	Hökmark	tyckte	de	som	kritiserade	den	israeliska	statens	
krigsföring	 inte	 att	 det	 oproportionerliga	 var	 att	 så	 många	
palestinier	 dödades,	 utan	 istället	 att	 så	 lite	 israeler	 dödades;	
alltså	att	de	som	kritiserade	dödandet	i	Gaza	i	själva	verket	ville	
ha	mer	dödande.	Hökmark	tycker	att	detta	är	en	”fruktansvärd	
tanke”,	och	det	är	det	ju	också.	Men	det	är	Hökmark	själv	som	
har	tänkt	den.

Ett annat exempel	 på	 demoniserande	 ges	 av	 tidningens	
chefredaktör	Margarete	Nudel,	som	skriver	att	”de	anti-israeliska	
och	 antisemitiska	 svallvågorna	 gick	 höga	 i	 hela	 landet”	 i	

samband	med	tennismatchen	och	att	”man”	under	våren	”på	ett	
allt	mer	öppet	sätt”	har	”fört	in	antisemitiska	värderingar	i	den	
politiska	debatten	och	tydligt	blandat	samman	kritik	mot	Israel	
med	 kritik	mot	 det	 judiska	 folket”	 (sid.	 3).	Det	 framgår	 inte	
av	Nudels	artikel	vem	”man”	är	och	hon	ger	inga	exempel	på	
sina	anklagelser.	Men	syftet	är	lika	tydligt	hos	Nudel	som	hos	
Hökmark:	vi	ska	hållas	osäkra;	oroliga	för	att	lägga	oss	i	och	
därmed	bli	medskyldiga	 till	antisemitism;	ängsliga	 för	att	bli	
sammankopplade	med	antidemokrater	och	kvinnoförtryckare;	
nojiga	för	att	det	som	vi	trodde	var	kritik	mot	ockupation	och	
förtryck	i	själva	verket	är	ett	stöd	till	allehanda	hemskheter.

Det	kan	passa	här	att	säga	något	om	beskyllelsen	om	antisemitism.	
Detta	eftersom	det	troligen	finns	mycket	få	grupper	i	Sverige	
som	är	så lite	antisemitiska	som	just	Palestinarörelsen.	Det	här	
innebär	såklart	inte	att	det	inte	finns	enskilda	människor	med	
fördomar	eller	rent	antisemitiska	idéer	inom	Palestinarörelsen.	
Det	betyder	 inte	heller	att	det	 inte	 finns	de	som	på	grund	av	
dålig	kunskap	hamnar	nära	antisemitiska	idéer	utan	att	själva	
förstå	det.	Men	människorna	inom	Palestinarörelsen	skiljer	ut	
sig	från	resten	av	svenskarna	på	så	sätt	att	de	ständigt	tvingas	
förhålla	 sig	 till	antisemitismen.	Delvis	 för	att	det	annars	 inte	
går	 att	 förstå	 konflikten,	 och	 delvis	 för	 att	 det	 annars	 inte	
går	att	arbeta	med	konflikten	på	ett	konstruktivt	sätt.	Det	här	
arbetet	med	att	studera	den	antisemitistiska	idétraditionen	och	
rannsaka	sitt	eget	förhållande	till	den	måste	hela	tiden	fortsätta,	
och	nyckeln	till	att	lyckas	är	att	försöka	reda	ut	begreppen;	att	

Demonstration mot Gazakriget 10/1-2009. 
Foto: Anna Wester

Under och efter Gazakriget gick flera debattörer och politiker 
ut och anklagade personer ur Palestinarörelsen för att vara 
antisemiter. Expressen startade en artikelserie under rubriken 
”Gaza och antisemitismen” där bland annat företrädare för 
PGS utsattes för påhopp av talespersoner för den svenska 
Israellobbyn. På så vis misstänkliggjordes kritiken mot kriget som 
antisemitisk. Dessutom slapp man tala om de 1 400 palestini-
erna som nyss hade dödats.

Palestinagrupperna ser ”Israellobby” 
bakom engagemang mot antisemitism55%

 sid 5

 sid 3

Ur nummer 4/2009 av Palestina Nu



svenska
kommittén

mot
antisemitism2

länge arbetaDe jag med en tidning som 
Kommittén för Sovjets judar gav ut.

Där fanns berättelser om judar i dåvarande 
Sovjetunionen.

Berättelserna var ofta förfärliga och gav 
associationer till tiden före andra världs
kriget.

De handlade om personer som inte vågade 
berätta att de är judar, för de var rädda för 
verbala påhopp, eller ännu värre saker.

När de åkte taxi till judiska församlingen 
vågade de inte ge adressen till taxichauffören 
utan sa ett nummer lite längre ned på gatan 
– av oro för att föraren skulle förstå vart de 
skulle och därmed också inse att de var judar. 

Sovjetiska politiker av olika dignitet över
skred gränserna för vad som var kritik av 
Israel med rent antisemitiska påhopp. Och 
tidningar hängde gärna på och gav utrymme 
för förfärliga spekulationer om hur hemska 
judar var, de var inte ens främmande för att 
anspela på vandringshistorier om judar och 
myter om judiska konspirationer.

I Sovjet var den antisemitiska propagan
dan synnerligen utbredd, där fanns också en 
diskriminerande politik mot judar. En sådan 
statlig antisemitism finns inte i Sverige men 
nyligen slog det mig att mycket av innehål
let i den antisemitiska propagandan som jag 
beskrev då, i Sovjetunionen, återspeglas i 
Sverige.

När befrielsen av Auschwitz högtidlighölls 
i Stockholms synagoga den 27 januari var 
Lena Adelsohn Liljeroth huvudtalare. Mona 
Sahlin, Göran Persson, Anders Borg och Leif 
Pagrotsky fanns på plats.

Däremot har vi sett skrämmande många 
exempel på antisemitism på vardagsplanet i 
Sverige på senare tid.

När stormen kring artikeln av Donald Bo
ström i Aftonbladet, väl beskriven tidigare i 
SKMA:s nyhetsbrev, lagt sig fick den plöts
ligt nytt liv.

Svenska media berättade om en helt annan 
– gammal – händelse. En patolog hade stulit 

Antisemitism, sionism  
och falska vänner

organ av avlidna israeler, palestinier och gästarbetare.
Aftonbladet, som inte precis präglas av återhållsamhet, gav 

allt den hade: vi har fått rätt på varenda punkt, Israel erkänner 
organstöld, var budskapen. Det är absurt.

Patologens stölder var förfärliga. Men att jämföra brottslig 
stöld från avlidna israeler, palestinier och gästarbetare med en 
grundlös historia om att israeliska soldater mördar palestinier 
för att stjäla deras organ är faktiskt befängt. Det antyddes också 
i Aftonbladet ett samband med en liga i New Jersey där också 
minst en jude var med. Vilket vid något tillfälle i Aftonbladet 
blev tjugo rabbiner…

Och att säga att Israel erkänner organstöld är lika välgrundat 
som att påstå att Sverige erkänner styckmord för att styckmord 
genomförts här.

svenska kommittén mot antisemitism har kritiserat Af
tonbladet på DN:s kultursida (20/1 och 1/2). Vi ska försöka att 
komma ut mycket i debatten när frågor som denna är aktuella. 
Det är inte lätt, men väldigt viktigt.

Och så lite senare kom Skånska Dagbladets lysande artikel
serie om judar i Skåne. Där fanns flera berättelser om judiska 
familjer som inte törs bo kvar. De vill flytta till Israel, andra vill 
till Stockholm. Orsak: de känner sig utsatta för antisemitism, 
de är rädda.

När så Malmös kommunalråd, Ilmar Reepalu får frågor om 
antisemitismen blir man mörkrädd. Han tycker att judarna ska 
kritisera Israels krig i Gaza, då skulle de få mindre problem med 
påhopp och glåpord.

Och – han jämställer sionism med antisemitism.
I EU:s definition av antisemitism finns bland annat följande 

punkt:
”Att kollektivt hålla judar ansvariga för saker som staten Is

rael gör.”
Jag behöver inte rikta egna anklagelser mot Ilmar Reepalu, 

det räcker att citera EU:s definition av antisemitism.
Sverigedemokraterna har varit snabba att utnyttja debatten 

om antisemitism i Skåne. De påstår sig ta parti för judarna, 
mot antisemitism – men de gör det endast i syfte att hetsa mot 
muslimer.

Svenska kommittén mot antisemitism tar kraftfullt avstånd 
från Sverigedemokraternas islamofobi. Vi betackar oss för 
”stöd” i debatten om antisemitism. Vår kamp förs på demok
ratisk grund, därmed befinner vi oss väldigt långt från SD:s 
mörka och stinkande värld. 

»När så 
Malmös 

kommunalråd, 
Ilmar Reepalu 
får frågor om 

antisemitismen 
blir man 

mörkrädd. 
Han tycker att 

judarna ska 
kritisera Israels 

krig i Gaza, 
då skulle de få 

mindre problem 
med påhopp 
och glåpord.
Och – han 
jämställer 

sionism med 
anti semitism.«

Willy Silberstein
Ordförande för Svenska kommittén mot antisemitism
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”Det beror på missförstånd och den pro pa
ganda maskin som satte igång några dagar 
efter att artikeln publicerats…” hävdade Bo
ström. ”Den israeliska propagandamaskinen? 
Jag önskar att vi hade en,” svarade Lapid med 

ett ironiskt leende.

�
 forts. från sid 1

och nu här i slutet på året har 
det ju då kommit fram att … I 
Israel har det avslöjats att pales
tinier faktiskt har blivit plundrade 
på sina organ olagligt precis som 
Donald Boström skriver under 
90talet och den här perioden han 
skildrar så att i sak så har ju Do
nald Boström fått rätt på varenda 
punkt faktiskt.”

samtiDigt beskriver hon arti
kelns koppling till New Jerseynät
verket som ”olycklig”: ”Den tar jag 
som redaktör på mig ansvaret för. 
Donald har ju försökt i många år 
att uppmärksamma världen på vad 
som hänt de här palestinska pojkar
na som… något har hänt med deras 
kroppar helt enkelt och ingen har 
brytt sig och då fanns det plötsligt 
en möjlighet med anledning av den 
här stora organskandalen som var i 
USA och eftersom jag har känt till 
det här fallet sen långt långt tidi
gare var det så självklart att det här 
inte hörde ihop med New Jersey 
men jag borde ha förstått att det 
inte var lika självklart för Afton
bladets läsare av den här artikeln 
så det ansvaret är faktiskt mitt.”

Kritiken mot Boströms artikel, 
både i Sverige och Israel, handlade 
inte om att palestinska familjer inte 
har rätt att ställa frågor om vad som 
hänt deras dödade söner på grund av 
medeltida myter om judar. Kritiken 
riktades främst mot Boströms sug
gestivt formulerade  men faktamäs
sigt helt ounderbyggda insinuationer 
om att israeliska soldater avsiktligt 
skulle fångat in unga palestinska 
män som ”ofrivilligt fått agera org
anreserv innan de dödats”, att dessa 
stulna organ eventuellt sålts på den 
illegala organmarknaden genom  
New Jerseynätverket i USA där en 
jude vid namn Levy Izhak Rosen
baum arresterats och erkänt att han 
köpt njurar av fattiga israeler, och att 
Boström ansåg misstankarna så all
varliga att det vore ”dags att bringa 
klarhet i denna makabra verksam
het”. Detta är inte en fråga utan ett 
påstående. 

Bildsekvensen som illustrerar 
artikeln belyser också denna hän
delseföljd: palestinier kastar sten, 
återvänder döda och uppsprättade, 
och Levy Izhak Rosenbaum arres
teras. Om det redan vid artikelns 
publicering var självklart för Åsa 
Linderborg att det inte rimligtvis 

kunde ha funnits någon koppling 
mellan palestinier som dödats 
under den första intifadan 1992 
och det nätverk som uppdagades i 
New Jersey 2009, varför skrev hon 
i sitt försvar för Boströms artikeln 
den 21 augusti ”Våga 
granska Israel” om ”den 
aktuella korruptionshär
van i New Jersey, där 

ett tjugotal rabbiner an
klagas för penningtvätt 
och illegal organhandel 
med kopplingar till Is
rael”, utan ett ord av 
avståndstagande? ”Hon 
är mycket mer tydlig med vad hon 
faktiskt tror än vad Boström är”, 
skriver bloggaren Stefan Olsson. 
”Hon säger rätt och slätt att det sit
ter ett gäng judar på varsin sida av 
Atlanten och handlar med organ 
från mördade palestinier. Saken är 
dock den att det inte alls finns ett 
tjugotal organhandlande rabbiner i 
New Jersey. 

Enligt New York Times var det 
en person som greps för illegal or
ganhandel i New Jerseyskandalen, 

och han var inte rabbin, även om 
han var jude. Det greps visserligen 
rabbiner vid det tillslag som gjor
des men inte tjugo som Linderborg 
tror, utan fem, varav ingen varit in
blandad i organhandel. Det är just 

i de uppblåsta 
siffrorna och 
m i s s t a n ke n 
om att alla ju
dar i alla län
der samarbetar 
med varandra 
som jag menar 
att det antise
mitiska ligger. 
Det har före
kommit organ
stölder i Israel, 
där även isra

eler varit offer. Men i Aftonbladets 
version blir det fråga om organ
skörd hos mördade palestinier. Det 
finns judar i New Jersey som begått 
brottsliga handlingar, varav en är 
organhandel. Men i Aftonbladets 
version blir det ett tjugotal rabbiner 
involverade i ett israelisktjudiskt
amerikanskt maffianätverk.” 

När Donald Boström besökte 
media konferensen i Dimona i Israel 
i början av november så berättade 
han för Gideon Levy i en intervju 

Kristina Lundquist i Ar-
betaren Zenit (28/8 2009):

”Aftonbladet [väljer] att 
pub licera en spekulativ 
och, vad det verkar, då-
ligt underbyggd artikel 
av Donald Boström. En 
artikel som dessutom 
spelar på klassiska anti-
semitiska föreställningar. 
Aftonbladet hade kunnat 
välja att inte göra det, 
på samma sätt som Jyl-
landsposten hade kunnat 
välja att inte publicera 
karikatyrer som spelar 
på våldsamt muslimha-
tande stämningar, i Pia 
Kjærsgaards Danmark.”
......................................

Aron Lund på Expressens 
ledarsida (20/8 2009):

”Men närheten till klas-
siskt antisemitiska motiv 
ger organstöldsryktena 
en särskild klangbotten i 
ett kristet land som Sve-
rige. När New York Times 
skrev om organhandeln i 
Brooklyn såg tidningen till 
att ha gott på fötterna: gri-
panden var gjorda, ärendet 
dokumenterat. Sen rappor-
terade man utan att darra 
på manschetten fakta i 
målet.”
......................................

Dan Tilert i SKMA blogg 
(28/1)

”Utan att kunna visa upp 
något faktabaserat un-
derlag sprider Boström 
en varsamt moderniserad 
antisemitisk skröna och 
kopplar dessutom ihop 
judar i största allmänhet 
med varandra. Självklart 
är det antisemitism, av 
gammalt pålitligt klassiskt 
snitt, vilket har förklarats 
fler gånger än någon kan 
orka räkna.”

En anka flyger

Kommentarer
om boströms 
artiKel”
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i Haaretz att han är ledsen att det har sagts så 
många lögner om honom. ”De säger att jag har 
skrivit att soldaterna jagade ungdomar för att ta 
deras organ”, citeras Boström i Haaretz. ”Det är 
uppenbart att detta är en lögn. Inte ens palesti
nierna gör något sådant påstående.”

ingen uttalaD anklagelse svart på vitt 
kanske. Men en lögn? ”Men starka misstankar 
finns också hos palestinier att deras unga män 
har fångats in, och som i Kina och Pakistan 
ofrivilligt fått agera organreserv innan de dö
dats”, skrev Boström i sin artikel. ”En mycket 
allvarlig misstanke som har tillräckligt många 
frågetecken för att ICJ, International Court of 
Justice, absolut borde in
leda en undersökning om 
huruvida det handlar om is
raeliska krigsförbrytelser.” 
Detta är inte heller någon 
fråga utan ett påstående. 
Varför staplade Boström 
de här två meningarna på 
varandra om han ansåg att 
misstankarna var en uppen
bar lögn?

Den massiva kritiken mot 
artikeln verkar dock inte ha 
gjort något större intryck 
varken på Donald Boström 
eller Åsa Linderborg: enligt 
dem handlar det nämligen 
bara om propaganda or
kestrerad från Israel, den 
som påstås bulldozra sig 
fram genom svenska media 
så snart någon säger något elakt om Israel. 
Redan i ett program i Godmorgon Sverige i 
september avfärdade Boström kritik mot ar
tikelns journalistiska brister som ett uttryck 
för den ”israeliska motmaskinen”.  När den 
israeliske journalisten Yair Lapid intervjuade 
Boström i Dimona i november kritiserade 
Lapid Boströms usla journalistik och sade att 
”till och med svenska tidningar säger att det 
här är dålig journalism, en dålig story. Jag har 
läst allt.” ”Det beror på missförstånd och den 
propagandamaskin som satte igång några da
gar efter att artikeln publicerats…” hävdade 
Boström. ”Den israeliska propagandamaski
nen? Jag önskar att vi hade en,” svarade Lapid 
med ett ironiskt leende.

oavsett om kritiken handlat om artikelns 
rent journalistiska brister, om pressetik eller 
om antisemitism, så anser Boström att det är 
den israeliska ”propagandamaskinen” som va
rit framme. Åsa Linderborg är inne på samma 
linje. I en kulturkrönika i december skriver 
hon att även om hon tar på sig ansvaret för 
några av artikelns ”defekter”, som till exem
pel kopplingen till New Jerseynätverket, så 
är denna hennes självkritik fåfäng: ”ockupa
tionsmaktens medlöpare skulle ändå ljugit 
ihop och tjatat in sin tolkning”.  Enligt Bo
ström och Linderborg kan kritiken mot arti
keln per definition inte vara saklig, välgrun
dad och acceptabel, eftersom dess enda syfte 
är att försvara ockupationsmakten Israel. En 
något märklig uppfattning med tanke på att 
många av dem som kritiserat artikeln uttryckt 
skarp kritik både gentemot den israeliska re

geringens krav och utrikesminister Lieber
mans agerande i frågan, och gentemot den 
israeliska ockupationen. Föreställningen om 
att svenska media så till den milda grad skulle 
lyda den israeliska statens minsta vink ter sig 
mot denna bakgrund märklig, för att inte säga 
mer än lätt konspiratorisk.

Intressant nog så har inte bara artikelns kri
tiker utan också många av dess anhängare dra
git slutsatsen att Boström visst påstår – förlåt, 
insinuerar – att israeliska soldater avsiktligt 
dödat palestinier i syfte att sälja deras organ 
på den internationella illegala organmarkna
den. Enligt bloggen Mena alAman, som drivs 
av journalister i Mellanöstern och Nordafrika, 

startade algeriska parlamen
tariker och journalister i 
mitten av september en un
derskriftskampanj till stöd 
för ”den svenske journalis
ten Donald Boström som 
skrev en artikel där han an
klagade den israeliska  mili
tären för att stjäla mänskliga 
organ från palestinska män 
efter att ha dödat dem”. 

Algeriets nationella jour
nalistförbund gav även Bo
ström ett pris för artikeln, 
som Boström tog emot. Al
jazeera och Irans PressTV 
rapporterade i september 
om ett ”nytt judiskt organ
stöldsgäng” som påstås 
kidnappa barn i Algeriet 
och föra dem över gränsen 

till Marocko för att skörda deras njurar, som 
sedan sålts till den ”israeliska rabbinen Levi 
Rosenbaum” från New Jerseynätverket och 
nämnde i sammanhanget ”en rapport som 
publicerades i den svenska tidningen Afton
bladet, som anklagade israeliska soldater för 
att ha kidnappat palestinier på den ockuperade 
Västbanken och Gazaremsan för deras organ 
och indikerade en möjlig länk mellan den isra
eliska militären och den mänskliga organmaf
fian som upptäckts i USA.”

boströms stjärnstatus i arabiska och 
iranska media beror alltså inte på att han ”ställt 
frågan om vad som hänt de här pojkarna”, 
utan snarare på att den ”makabra verksam
het” som Boström suggererade fram i artikeln 
överensstämmer väldigt väl med gängse fö
reställningar om Israel och judar i stora delar 
av Mellanöstern. I en ledare i Expressen den 
23 oktober med rubriken ”Bränsle på elden” 
skriver Aron Lund om förannonseringen till 
ett program med Boström i Aljazeera: ”Pro
grammet gästas av den svenske journalisten 
Donald Boström”, dundrade speakerrösten, 
”för att med dokument och detaljer avslöja 
hans berättelse om israelernas brott, dödan
det av palestinier, stölden av deras organ och 
handeln med deras kroppsdelar via internatio
nella gäng med medverkan av rabbiner.” Att 
Boström sedan inte bekräftar de uppgifter som 
programledaren lägger fram verkar inte ha nå
gon större genomslagskraft.

Som Aron Lund så riktigt påpekar är det 
inte Boströms fel att Aljazeeras researchav
delning är beredda att tro på alla möjliga his

torier om organstölder som florerar på nätet, 
och Boström kan inte heller hindra folk från 
att feltolka honom. ”Men han kan försöka”, 
skriver Lund. ”Det är trots allt hans text som 
nu används för att suggerera fram judiska or
ganplundringshärvor från ena änden av arab
världen till den andra.” Och inte bara i arab
världen: i början av december anklagade en 
ukrainsk filosofiprofessor Israel för att ha kid
nappat runt 25 000 barn från Ukraina och fört 
dem till Israel, där de använts som ”reservde
lar” i medicinska center. Är detta enligt Åsa 
Linderborg eventuellt också en ”stor öppen 
fråga” som bör lyftas fram på kultursidorna?

så till Det som verkligen skett. Den 18 
december 2009 visade israeliska kanal 2 en 
bandupptagning som gjorts av en amerikansk 
antropolog från Berkley år 2000 inom ramen 
för hennes forskningsprojekt, där den israelis
ke rättspatologen doktor Yehuda Hiss uttryck
ligen medger att hud, hornhinnor, hjärtklaffar 
och bendelar tagits från döda människor på 
90talet – israeler, palestinier och gästarbetare. 
Hiss berättar öppet, detaljerat och nästan med 
en viss stolthet att plastikkirurger varje vecka 
anlände till det rättsmedicinska institutet i Abu 
Kabir för att ta ett tunt skikt hud från den dö
des rygg. Huden skickades till brännskadeen
heten på Hadassahsjukhuset. På bandupptag
ningen medger Hiss inte att detta var olagligt, 
utan hävdar att ”reglerna var otydliga” och 
att ”detta skedde på ett informellt sätt”. Om 
doktor Hiss har israeliska media skrivit spalt
kilometer sedan i slutet av 90talet, han har 
varit föremål för en omfattande statlig utred
ning och åtalats. Ändå nämndes han inte ens 
vid namn i Donald Boströms artikel. Det nya 
i bandupptagningen är att doktor Hiss öppet 
medger att vävnaderna tagits från de dödade 
utan familjernas medgivanden, något han ti
digare förnekat.

Det råder inga tvivel om att det är omo
raliskt, oetiskt, hänsynslöst, brutalt och 
förmodligen också olagligt att ta vävnader 
från döda människor för att använda dem 
för medicinsk forskning eller för transplan
tation på levande människor som skadats på 
ett eller annat sätt – definitivt om de döda 
har dödats i strid under pågående ockupation, 
oavsett omständigheterna. Men det bandade 
vittnesmålet med doktor Hiss bekräftar fort
farande inte att israeliska soldater avsiktligt 
skulle ha dödat Bilal Ghanan eller någon an
nan palestinier i syfte att sälja deras njurar 
eller andra organ på den internationella il
legala organmarknaden. Abu Kabirinstitutet 
är inget militärsjukhus, som Åsa Linderborg 
påstår i en av sina kulturkrönikor, utan ett 
rättsmedicinskt institut. Dit förs döda, inte 
levande människor från vilka det skulle 
vara möjligt att transplantera njurar och an
dra inre organ. Det finns inga belägg för att 
doktor Hiss skulle ha profiterat på att sälja 
de vävnader och organ som han tagit från 
de obducerade, eller att han skulle ha någon 
form av kontakt med personer från New 
Jerseynätverket. Verksamheten riktade inte 
in sig specifikt på palestinier utan drabbade 
alla som anlände till Abu Kabir, utan någon 
etnisk diskriminering. Den israeliske arméta
lesmannen bekräftade att de procedurer som 

»Verksamheten 
riktade inte in 
sig specifikt på 
palestinier utan 
drabbade alla 

som anlände till 
Abu Kabir, utan 

någon etnisk 
diskriminering.«
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om Detta hanDlaDe min arti
kel på Expressens kultursida 
den 27 januari förra året, självaste 
minnesdagen av Förintelsen. Jag 
skrev att jag var orolig över att 
så många debattörer och politi
ker som annars brukar hålla hög 
svansföring i antirasistiska frågor 
nu var tysta. Och jag fördömde 
samtidigt den israeliska krigfö
ringen i Gaza.

En person som jag nämnde i 
artikeln var Anna Wester, infor
mationsansvarig i Palestinagrup
perna och redaktör för tidningen 
Palestina Nu. Anledningen var 
att hon i sin egen blogg försva
rade och rekommenderade en av 
de då mest uttalade antisemitiska 
bloggarna i Sverige, en blogg 
som senare kritiserades hårt av 

Svenska kommittén mot antise
mitism för delar av dess innehåll. 
Bloggen drivs av vänsterpartis
ten JanInge ”Jinge” Flücht i 
sken av någon förment form 
av ”Israelkritik”. Anna Westers 
rekommendationer av bloggen 
skedde också under en period då 
antisemiten Lasse Wilhelmson 
var en återkommande gästskri
bent på den. Där påstods bland 
annat att en världsomspännande 
sionistisk elit planerat såväl den 
globala finanskrisen som 11 sep
temberattentaten av ren och skär 
ondska, och judendomen fram
ställdes som orsak till israeliska 
soldaters brutala behandling av 
palestinier och knöts till ankla
gelser om förgiftat palestinskt 
dricksvatten.

Att Palestinagrupperna efter 
min kritiska artikel pekar ut mig 
som en ledande företrädare för 
”Israellobbyn” är nästan lite ko
miskt, men ack så förutsägbart. 

Mönstret känns igen från förr. 
Även åtalet mot Ahmed Rami 
för hans grova nazistiska propa
ganda i Radio Islam i slutet av 
80talet var enligt Palestinagrup
pernas nuvarande ordförande Per 
Gahrton ”ett illavarslande tecken 
på undfallenhet för en resurs
stark lobbyverksamhet”, ett sätt 
att enligt Gahrton vända upp
märksamheten från ”israeliska 
grymheter”.

Gahrton tvingades efter do
men mot Radio Islam att byta 
fot. Rami fälldes för hets mot 
folkgrupp på flera punkter och 

hamnade bakom lås och bom. 
Anna Wester och Palestinagrup
perna har sent omsider även tagit 
avstånd från Lasse Wilhelmson, 
efter att Wilhelmson under året 
som gått offentligt börjat ifråga
sätta Förintelsen och torgföra allt 
mer vidsträckta konspirationsteo
rier om judar. 

Att personer som inte kan 
känna igen den mest uppenbara 
antisemitism bara för att den 
framförs bakom Israelkritiska 
slagord, även ser i syne vad gäller 
”Israellobbyn” är kanske inte så 
förvånande. Men väldigt tråkigt 
för en organisation som har en så 
viktig fråga att jobba för.  

Magnus Sandelin
Frilansjournalist

Palestinagrupperna ser ”Israellobby” 

Hiss beskriver på bandupptagningen före
kommit men att de upphört för mer än tio år 
sedan. Är det då rimligt att hävda att Donald 
Boström verkligen ”fått rätt på varenda punkt 
faktiskt”?  

DonalD boström tar gärna på sig äran 
för att de nya uppgifterna kommit fram. I en 
kommentar till Nyheter 24 säger han att ”nu 
har de värsta farhågorna besannats och man 
måste gå till botten med det här”, medan Åsa 
Linderborg tar tillfället i akt att hävda att Bo
ströms artikel ”stärkt svensk kulturjournalis

tik” och att ”söndagens avslöjanden är bara 
början”. Möjligen talar Boström sanning, 
och hans ”värsta farhågor” var verkligen att 
dödade palestinier plundrats på hud, hornhin
nor, hjärtklaffar och bendelar, utan att isra
eliska soldater dödat dem avsiktligt och utan 
att deras njurar sålts med vinst genom någon 
rabbin i New Jersey. Mitt problem med Bo
ströms artikel är i så fall varför han inte skrev 
just detta – Hissaffären var som sagt både 
välkänd och väldokumenterad och Boström 
kunde utan problem fått tag på material – utan 
istället helt medvetet utnyttjade existerande 

föreställningar om globala judiska nätverk 
och den israeliska militärens blodtörst för att 
få uppmärksamhet för sin story. Att artikeln 
publicerades i en svensk tidning ger den en 
trovärdighet som liknande konspiratoriska 
idéer oftast saknar – med resultatet att anti
semiter i Sverige och över hela världen hyllar 
Boströms artikel.  

AnnA Veeder 
Anna Veeder är frilansskribent,  

aktiv i den israeliska fredsrörelsen  
och bloggar på annaveeder.wordpress.com.

 forts. från sid 1
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Socialismen som ”judiskt hot”
Antisemitism från höger  av Håkan Blomqvist

”
Det torde näppeligen numera kunna 
bestridas, att det var judar som plan-
lade och ledde revolutionen i Ryss-
land, Tyskland och Ungern. Detta 
såväl som det förhållandet, att ju-

darna stå i spetsen för arbetet på en tilltänkt 
världsrevolution, är även bevisat.”

Slutsatserna från svenska kriminalpolisers 
besök hos kollegor i München hösten 1921 
kan sägas sammanfatta ett av 1900talets mest 
kraftfulla ideologiska teman: juden som revo
lutionär omstörtare och hot mot den bestående 
ordningen.

hur juDar i en antisemitisk folklig världsbild 
kunde knytas till finansfurstar och  ”penning
människor” när kapitalism och marknadseko
nomi fick sitt genombrott under 1800talet, 
har under senare år uppmärksammats inom 
forskningen. För hantverkarsocialister som 
Fourier, Toussenel och Proudhon – liksom 
för den svenske 1850talsrabulisten Franz 
Sjöberg – kunde den medeltida ”judiske 
ockraren” omgestaltas till kapitalisten. Det 
var också som sådan juden periodvis kom 
att utgöra måltavla från mer vänsterbetonade 

sammanhang under det följande århundradet.
Bland de konservativa eliterna var det emel

lertid snarare den religiösa och moraliska syn
daren, den konkurrerande uppkomlingen och 
nationella oäktingen som stod i centrum för 
den nya antisemitismen i det sena 1800talets 
Europa. I synnerhet riktades den mot vänster – 
mot liberalismen och den framväxande socia
lismen när den senare mot slutet av 1800talet 
utvecklades bort från hantverkarpopulism till 
en sekulär, marxistisk och internationalistisk 
världsrörelse.

Sions vises protokoll
För exempelvis svensken August Skarin, 
som under 1890talet försökte bygga upp 
ett antisemitiskt förbund, hade den moderna 
socialismen skapats av judarna för att dölja 
deras underminerande verksamhet. De le
dande tänkarna bakom socialismen – Las
salle, Marx, Liebknecht och Bernstein – var, 
agiterade Skarin, alla judar. Judiska miljonärer 
som Singer och Sabor finansierade den tyska 
socialdemokratin, baron von Rothschild un
derstödde den upproriska Pariskommunen och 
Branting anklagades för att vara finansierad 

av ”hemliga judiska hjälpkällor.” Socialismen 
hade, försäkrade Skarin, sina ”rötter i semitis
men” och de socialdemokratiska ledarna för
sökte ”likt judarna med långa fingrar”, plocka 
åt sig arbetarnas surt förvärvade slantar.

Skarins agitation i den svenska utkanten var 
ett svagt eko av den antisemitiska rörelse som 
under 1800talets sista decennier vuxit fram i 
Tyskland – för att inte tala om i det ryska impe
riet där antijudiska pogromer kom att bli en del 
av tsarväldets försök att avleda social oro. Före
komsten av judiska revolutionärer bland såväl 
terroristiska narodniker som inom de framväx
ande arbetarrörelserna togs till intäkt för att 
piska upp religiöst masshat mot Antikrist i ju
disk upprorsgestalt. Det var ett tema som i sam
band med den första ryska revolutionen 1905 
utvecklades till 1900talsmyten om den judiska 
världskonspirationen, kodifierad i ”Sion Vises 
Protokoll”. De s k Protokollen, fabricerade av 
den ryska säkerhetstjänsten i samband med den 
franska Dreyfussaffären, påstods visa att judis
ka ledare vid sionistkongressen i Basel 1897 
hade dragit upp en hemlig plan för att under
minera och ta makten över den kristna världen. 
Verktygen för omvälvningen var hämtade från 

”Den evige juden”: ”Penningjuden” med sovjetisk ham-
mare och skära i nazitysk krigspropaganda. 



svenska
kommittén

mot
antisemitism 7

Socialismen som ”judiskt hot”
Antisemitism från höger  av Håkan Blomqvist

»Det torde näppeli
gen numera kunna 

bestridas, att det var 
judar som planlade 
och ledde revolutio
nen i Ryssland, Tysk

land och Ungern. 
Detta såväl som det 
förhållandet, att ju

darna stå i spetsen för 
arbetet på en tilltänkt 
världsrevolution, är 

även bevisat.«

den franska revolutionens budskap om ”frihet, 
jämlikhet och broderskap”. Men här återfanns 
det mesta som tycktes undergräva det gamla 
ståndssamhället med dess bördsmakt och kyr
kotukt, från förnuftstänkande och liberalism till 
materialism och ”guldets makt.” Anarkins upp
roriska krafter samverkade med penningväldet 
för det judiska världsherraväldets tillkomst. De 
stora revolutionerna som i första världskrigets 
slutskede störtade de ryska, tyska och habs
burgska kejsardömena framställdes som själva 
bekräftelsen: den kaotiska upplösningen och 
makterövringen hade inletts.

antisemitisk motrevolution
För den tsaristiska ryska motrevolutionen kom 
floran av radikala strömningar bakom Februa
rirevolutionen 1917 att stämplas som judiska. 
Bolsjevikernas maktövertagande i november 
och utbrottet av inbördeskriget 1918 trappade 
upp kampen till det yttersta. ”Antisemitism 
och kontrarevolution blev en och samma 
sak”, sammanfattar en historiker. För många 
av de s k vitas ledare hade idén om en judisk
bolsjevikisk konspiration blivit till ”en besatt
het”. Men även folkliga revolter mot den nya 

sovjetregimen kunde gå fram under paroller 
som ”Död åt de judiska kommissarierna!” An
tijudiska pogromer i Ukraina och Sydryssland 
under inbördeskriget 191920 skördade bortåt 
150 000 judiska offer.

Med Novemberrevolutionen i Tyskland 
1918 som proklamerade republik under soci
aldemokratisk ledning kom judiska socialister 
– som Hugo Haase och Otto Landsberg – att 
för första gången utnämnas till ledande poster 
i tyska regeringar. Bland de mer revolutionära 
spartakisterna hade flera av portalgestalterna, 
som Rosa Luxemburg och Leo Jogiches, ju
disk bakgrund. Och den tyska antisemitism 
som många trott bedarrat efter sekelskiftet, 
formligen detonerade. ”Efter en första chock 
som följde på det tyska nederlaget”, skriver 
Klaus Fischer, ”släppte den radikala högern 
loss en hysterisk kampanj mot sina politiska 
motståndare i vilken judefobi spelade en 
mycket framträdande roll.” Bara veckor efter 
Novemberrevolutionen, fortsätter historikern 
F I Carsten, översvämmades Berlin av flyg
blad som manade befolkningen till pogromer. 
Arbetar och soldatrådens exekutivkommitté i 
Berlin betecknades som en ”synagoga”. Spar

takistupproret januari 1919 undertrycktes av 
frikårsförband som gjorde processen kort 
med Liebknecht och ”judehoran” Luxemburg 
tillsammans med andra judiska spartakister. I 
de bayerska och ungerska rådsrepubliker som 
upprättats i efterkrigskaoset spelade judiska 
socialister och kommunister som Kurt Eisner, 
Ernst Toller och Béla Kun framträdande roller 
– något som för en borgerlig och klerikal mot
reaktion bekräftade upprorens judiska karak
tär. När rådsmakten i Bayern krossades 1919 
gavs en glimt av vad som skulle ske ett decen
nium längre fram i tiden. Klappjakt på judar 
och socialister med plundringar, fängslanden, 
misshandel och mord svepte över det forna re
volutionsområdet. Antirevolutionära skydds 
och medborgargrupper, som Deutschvölkischer 
Schutz- und Trutz-Bund, värvade masstöd bland 
tjänstemän och nationalistisk medelklass över 
hela Tyskland. Här förenades avskyn mot de
mokrati, Versailles och socialism med slagord 
om den ”judiska konspirationen” och ”judiska 
dolkstöten”. De ryska tsaranhängare som tving
ats till landsflykt i Tyskland efter 1917 bidrog 
med skräckinjagande skildringar av röd terror, 
judiska bolsjeviker och Sion Vises Protokoll. 
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Med bildandet av den Kommunistiska interna
tionalen i Moskva 1919 hade, i en antisemitisk 
världsbild, världskampen om det judiska her
raväldet inletts.

Bolsjevikskräcken
Föreställningen om det judiska bolsjevikhotet 
hade inte bara fäste i högerextrema miljöer. 
Brittiska Foreign Office publicerade 1919 en 
vitbok som fastslog att bolsjevismen bars upp 
av internationella judar med syfte att förlama 
och köpa upp näringslivet. Sion Vises Proto
koll utgavs 1920 på det respektabla brittiska 
förlaget Eyre & Spottiswoode – His (or Her) 
Majesty’s Printers. Tidningen The Times frå
gade sig om Storbritannien utkämpat världs
kriget mot Tyskland bara för att hamna i en 
förskräcklig ”Pax Judaica”. The Spectator och 
The Morning Post varnade för den judiskbol
sjevikiska ”konspirationen mot civilisationen” 
och krävde en kunglig kommission för att un
dersöka det världsjudiska ledarskapets planer. 

Samma tongångar spreds i andra europeiska 
länder där inte bara extremhögern utan även 
etablerade media, förlag och politiker förde ut 
budskapen. Också i USA spred sig skräcken 

– the Red Scare – under 1919. Amerikanska 
senatsförhör genom den så kallade Overman 
Committee on Bolshevism kom i februari 1919 
fram till att bolsjevikrevolutionen anfördes 
av judar. Amerikansk militär förberedde sig 
för att undertrycka judiska revolutionsförsök 
och bilkungen Henry Fords vitt spridda tid
ning The Dearborn Independent började 1920 
knattra ut temat från Sions vises protokoll om 
strejkernas, fackföreningarnas och bolsjevis
mens roll i den judiska världskomplotten. Un
der det polskryska kriget samma år, vände 
sig den polska biskopsstyrelsen till katolska 
kyrkor över hela världen med orden: 

Bolsjevismens verkliga mål är världsher-
ravälde. Den ras som har ledningen över 
bolsjevismen i sina händer, har redan i det 
förflutna underkuvat hela världen genom gul-
det och bankerna, och nu, driven av den eviga 
imperialistiska girighet som flyter i dess ådror, 
syftar den redan till att slutgiltigt lägga natio-
nerna under sitt härskarok.

Judisk arbetarrörelse
För den antisocialistiska högeropinion som 
tog till sig budskapet om judisk världskamp 

tycktes tecknen övertydliga. Flera ledande 
bolsjeviker, för att inte tala om mensjeviker 
och anarkister, liksom tyska socialdemokra
ter och spartakister var judar. Ur det stora 
fattiga judiska proletariatet i öster, utestängt 
från medborgerliga rättigheter och framtids
möjligheter, strömmade aktivister för socia
lismens och kommunismens jämlikhetsdröm. 
Det judiska arbetarförbundet Bund och arbe
tarsionister av olika schatteringar samlade 
hundratusentals anhängare och radikala ju
diska intellektuella spelade en central roll i 
den europeiska socialismens tankeliv.

Även om den judiska befolkningen i det 
forna ryska imperiet – där många levde på 
handel och hantverk – ofta drabbades hårdare 
än andra grupper av bolsjevikernas krigskom
munism innebar den nya sovjetregimen också 
en viktig förändring. Februarirevolutionens 
medborgerliga rättigheter för judar bibehölls 
av bolsjevikregimen; att välja bostadsort och 
gå i skolor som tidigare varit förbjudna, inne
ha politiska uppdrag liksom statliga tjänster. 
Trots att bolsjevikernas kampanjer mot kyr
kan och religionen även stängde synagogor 
och förbjöd hebreiska medförde det tidiga 

Trotskij i Kreml. Kontrarevolutionär affisch från ryska inbördeskriget med Trotskij som judiskt 
monster i Kreml under parollen: ”Fred och frihet hos de sovjetdeputerade.” 
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1920talet en uppblomstring av en judisk sov
jetkultur med jiddischspråkiga skolor, teatrar 
och tidningar. Oberoende politiska partier, in
klusive det judiska Bund, var förbjudna men 
judiska sektioner inrättades i det makthavande 
bolsjevikpartiet. Antisemitism förbjöds i lag 
1918 och judarna erkändes som nationell mi
noritet. I den vitryska sovjetrepubliken kom 
jiddisch att upphöjas till ett av fyra officiella 
språk. Arkadij Vaksberg skriver om bolsje
vikmaktens första år: ”Där var ett häpnads
väckande antal judar (…) i jämförelse med 
andelen judar i det förrevolutionära Rysslands 
politiska liv, det vill säga bara två eller tre år 
tidigare. Och den enorma och fullständigt 
oväntade förändring var så slående, så uppen
bar, att den skapade en förvrängd uppfattning 
om judarnas verkliga roll i regeringskretsarna, 
en förvrängning även bland de fördomsfria, 
och ett behov bland de fördomsfulla att vända 
detta nya fenomen i rysk historia till något 
negativt.”

Högerns världsbild
För den antisemitism som traditionellt fanns 
rotad hos både eliter och folkliga skikt kunde 

den förändringen knyta samman revolutionen, 
socialismen och det judiska till en gemensam 
hotbild. Den kom att prägla inte bara viktiga 
delar av den politiska högerns världsbild un
der mellankrigstiden, utan även sätta avtryck 
i såväl press och populärkultur som i utlän
ningspolitik och polisiära sammanhang. Det 
var inte bara svenska kriminalpoliser som lät 
sig övertygas om att judarna gick i spetsen 
för en ”tilltänkt världsrevolution”. Listorna på 
”internationella bolsjevikjudar” och varning
arna för ”judisk marxism” och socialism löpte 
genom myndigheter, näringsliv och politiska 
partier. När Hitler, med Henry Fords porträtt 
vid skrivbordet, trummade ihop skarorna hade 
han långt ifrån själv uppfunnit budskapet. Det 
var snarare ett radikaliserat koncentrat av den 
världsbild som tagit form i motrevolutionära 
antisemitiska kretsar efter världskriget.

Under 1930talets internationella kamp 
mellan fascism och antifascism löpte bud
skapet om antifascismens socialistiska eller 
kommunistiska judiskhet regelmässigt ut 
från konservativa och profascistiska kretsar. 
I Frankrike brännmärktes folkfrontens so
cialistiske ledare Léon Blum för att som jude 

försöka undergräva och ta över landet. I Spa
nien påstods Franco försvara fosterlandet mot 
internationella judiska sovjetagenter medan 
Roosevelts New Deal fördömdes som en del 
av den internationella judiska komplotten.

Med utbrottet av det nya världskriget och 
Tredje rikets invasioner i Polen och Sovjetu
nionen inleddes, enligt den nazistiska propa
gandan, slutstriden mot den judiska världs
sammansvärjningens hjärta. När de tyska 
SSstyrkorna trängde österut upptäckte de 
snabbt att kampen mot ”judisk kommunism” 
hade stora möjligheter att vinna anhängare, 
från Estland till Ukraina. Det var som om 
1920talets inbördeskrig återupptagits mot 
judarna anklagade för att representera sovjet
kommunismen.

israel vänsterprojekt
Hitlertysklands nederlag 1945 knäckte för 
en tid opinionerna bakom den antisemitiska 
världsbild som föreställt sig judarna som soci
alismens och sovjetväldets vägröjare, även om 
idéerna överlevde. Inte minst under upprin
nelsen till kalla kriget då amerikanska judar, 
som Albert Einstein, kunde misstänkliggöras 

”Bolsjevikjudar” i svenskspråkig utgåva  
av Sion Vises protokoll, tidigt 1920-tal. 
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på det gamla sättet för sin socialistiska över
tygelse och sitt motstånd mot atombomsut
vecklingen. Även tillkomsten av staten Israel 
tolkas med antisemitisk glasögon som uttryck 
för judisk sovjetexpansion. Israel var ju vid 
bildandet i hög utsträckning ett vänsterpro
jekt under ledning av arbetarsionismen och 
med visst stöd av Sovjetunionen som var först 
med att av realpolitiska skäl erkänna den nya 
staten. Haganahs vapen kom från Tjeckoslo
vakien där, efter det spanska inbördeskrigets 
mönster, en brigad av tjeckoslovakiska fri
villiga reste ner för att strida på Israels sida. 
Många av dem sammanslöt sig till kibbutzen 
”Gottwald”, uppkallad efter det tjeckoslova
kiska kommunistpartiets ordförande  en av 
de många kommunistiska och socialistiska 
kibbutzer som blev så viktiga för den nya 
statens uppbyggnad. Med Stalins sista våg av 
antisemitism, Sovjets byte av allierade i mel
lanöstern och brännmärkning av Israel som en 
rasistisk stat tycktes antisemitiska föreställ
ningar om judisk världskommunism bedarra. 
Och under senare tid är det snarare antisemi
tiska uttryck från vänstersammanhang som 
ställts i fokus.

Men det krävs inga djupare spadtag i anti
semitiska sammanhang för att utröna hur 
1900talsmyten om den judiska världsrevolu
tionen lever och frodas i högerextrema, na
tionalistiska och religiöst fundamentalistiska 
kretsar, såväl kristna som muslimska. Den sk 
Allukrainska Frihetsunionen som i fjol skräll
de i ukrainska regionval kräver att staten Israel 
ska erkänna Holodomor, Stalins svältkatastrof 
i Ukraina 193233, som likvärdig med Förin
telsen. Varför Israel? Jo, för att judarna, häv
dar propagandan, bar skulden för kommunis
men. Och när Radio Islam, Muhammed Omar 
och förre Fib/Kmedarbetaren Lasse Wilhelm
son i vår lilla del av världen brännmärker inte 
bara liberaler och engagerade Israelvänner 
utan även vänstern, Palestinagrupperna och 
Dror Feiler för att ingå i den ”sionistiska” – läs 
judiska – komplotten får vi en glimt av den 
antisemitiska idévärld där allt hänger ihop; 
vänstern och de borgerliga, kapitalister och 
marxister, diktatorer och demokrater. Och där 
valfri fiendebild kan aktiveras efter behov. 

Håkan Blomqvist
Samtidshistoriker vid Södertörns högskola
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B
ilden jag står och tittar på föreställer en yppig 
kvinna i baddräkt som poserar framför kame
ran med havet i bakgrunden. Den sitter tillsam
mans med många andra bilder uppsatta på en 
vägg i hus S ”Sauna” i AuschwitzBirkenau. 

Tillsammans med familjefotografier, foton på bilar, foton på 
nyfödda barn och gamla släktbilder skapar den ett stort kol
lage av minnen. Det slår mig hur olika alla ser ut, allt ifrån 
vilken klädstil de har till vilken standard det är på husen 
eller om människorna är tjocka eller smala. En hel vägg i 
rummet är täckt av fotografier på barn, små och lite större 
barn, ofta uppklädda för tillfället i små klänningar eller 
finbyxor.  

Jag kommer ihåg känslan av hjärtskärande sorg när jag 
stod därinne i hus S, som var början till slutet för de som 
utvalts till att få leva ett tag till. Där fick de lämna sina ägo
delar och sina kläder. De slussades runt mellan olika rum 
för att duscha och få håret avklippt för att till slut få sina 
fångkläder och komma ut i lägret. 

Utställningen med fotografierna är i det sista rummet. 
Fotona som är uppsatta på väggarna togs från fångarnas 
resväskor. Det är foton som stals från sina ägare, vars liv 
sedan också stals. En del skickades direkt till gaskamrarna 
mördades på en gång, som barnen på väggen.

Hus S var det sista vi besökte i koncentrationslägren. 
Under de dagar studieresan varat hade vi guidats runt och 
fått gå fritt och titta på utställningar i Auschwitz I och 
Auschwitz II. Efter att ha fått se många bilder på lik, hund
ratals fotografier på utmärglade, bleka människor var det 
lätt att sluta se dem som individer. Alla hade likadana klä
der. Alla var i stort sätt lika magra, lika smutsiga och såg 
lika trötta ut. De blev till en grå massa. Men när jag stod 
där i Hus S och tittade på den leende yppiga baddräkts
kvinnan så slog det mot mig, den grå massan av offer 
fick kött och blod. Fick födelsedagar, skrubbsår, hade en 
favoritmaträtt, sexliv, drömmar och husdjur. Som vem som 

helst. Den känslan var svår att ta in. Det är svårt att förstå 
den tragedi det innebar för alla dessa enskilda människor. 
All skräck, förtvivlan, kärlek, minnen och alla förlorade 
drömmar som varje individ upplevde. 

Resan till Oswiecim, koncentrationslägren, Rabka och 
Plazow handlade förutom om det rent historiska skeendet 
även om situationen idag.  Vi fick lära oss om och diskutera 
antisemitism, ett ämne som jag är otroligt tacksam över att 
ha fått lära mig mer om. Jag har inte förrän i vuxen ålder 
stött på antisemitism och inte heller haft full koll på vad som 
kännetecknar antisemitism. Resan till Polen med SKMA 
öppnade upp mina ögon och har gjort mig mycket uppmärk
sam på antisemitismen idag. Studieresan har gett mig kun
skap och förståelse på ett sätt jag inte hade innan. Nu har jag 
mer kött på benen när jag t.ex. följer utvecklingen i Malmö 
eller läser om antisemitism i tidningar eller på nätet.  

Jag har denna termin tagit två distanskurser i folkhögsko
leregi. En elev i en av kurserna har visat uttryck för anti
semitism och säger t.ex. att ”judar är rika och vill bara ha 
pengar” samt ”judar styr USA:s regering”, och så vidare. 
Liknande min upplevelse i Auschwitz, då jag efter ett tag 
inte såg individer utan bara ”den grå massan av offer”, så 
klumpar eleven ihop alla judar till en grå massa att förakta. 
Det är första gången jag har upplevt någon säga antisemitis
ka saker så öppet i ett forum där personen inte är bland lika
sinnade. Tänk om den personen kunde få åka till Oswiecim, 
besöka lägren och ställa sig öga mot öga med fotoväggen i 
Hus S. Jag undrar vad som skulle hända då? 

De bilder som naglat sig fast starkast i mitt minne från resan 
är två. En högklackad finsko från en gigantisk skohög av 
uppsamlade skor i en utställning i Auschwitz. Vem tar med 
sig en finsko dit? Varför? Och den andra; baddräktskvinnan 
på fotografiet. Kanske var det hennes sko. 

Vem tar med sig en finsko dit?
i maj förra våren åkte jag och en grupp från lunnevads folkhögskola på en 

studieresa med Svenska kommittén mot antisemitism till Oswiecim i polen med 
mål att öka kunskapen om Förintelsen och antisemitism.

av  Similla SIlverplatz
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Mellan antisemitism och andra fördomar finns tydliga skillnader, men också viktiga likheter. Wolfgang Benz, 
professor i historia och chef för Centrum för antisemitismforskning vid Technische Universität i Berlin, menar att 
det finns strukturella likheter mellan vissa former av antisemitism och samtida antimuslimska strömningar. Hans 
artikel har dock stött på starkt motstånd i Tyskland. publicisten Henryk Broder och historikern Julius Schoeps 
är några av dem som reagerat mot den. Man har menat att Benz på ett oansvarigt sätt satt likhetstecken mellan 
de två företeelserna, och därmed förringat antisemitismen och dess konsekvenser. Han har också anklagats för 
okunnighet om judefientlighetens historia. Vi menar att artikeln kan utgöra ett viktigt bidrag till diskussionen 
om olika former av rasism och dagens fiendebilder.

Antisemiter och islamofober 
– hatspridare med gemensamma drag

av Wolfgang Benz

i arabvärlDen existerar fiendebilden 
”väst”. Den motsvaras i väst av fiendebilden 
”islam” som sprids av populistiska kretsar. 
Dessa båda fiendebilder är uppbyggda efter 
samma principer. 

Fiendebilder närs av en utbredd längtan efter 
ett enkelt sätt att förstå världen. Något som 
åstadkoms genom att man ställer upp en rigo
rös skiljelinje mellan det Goda (som alltid är 
förknippat med det egna) och det Onda (vil
ket förkroppsligas av de främmande), samt 
genom den utgränsning och skuldbeläggning 
som följer därav. Fiendebilder som målar upp 
en sådan värld mildrar politiska och sociala 
frustrationer samtidigt som de stärker själv
känslan.

Fiendebilder uppstår ur hysteri. De skapar och 
använder sig av förvrängda uppfattningar om 
andra. Om vi definierar hysteri som en vanligt 
förekommande störning i sättet att förhålla sig 
till omvärlden, vilken yttrar sig i förminskad 
perceptionsförmåga, emotionell ostadighet, 
teatrala gester och en egocentrisk hållning, 
då ter sig fobier mot andra kulturer eller mot 
olika typer av minoriteter som en försvarsme
kanism.

Fokus på det negativa
De främsta beståndsdelarna av en fiendebild 
är generaliseringar samt ett exklusivt fokus på 
negativa inslag i faktiska eller förmenta för
hållanden. Rykten, omedvetna föreställningar, 
hörsägen, litterära och på annat sätt traderade 
stereotyper blir till ”fakta”  vilka alltså bara 
består av föreställningar. 

Ett klassiskt exempel erbjuder konstruktio
nen av den mest spridda texten inom den an
tijudiska traditionen: ”Sions vises protokoll”. 
Denna antisemitiska pamflett uppstod i slu

tet av artonhundratalet i avsikt att visa på en 
världsvid judisk sammansvärjning. Trots att 
”protokollen” visat sig vara ett falsarium ner 
till minsta detalj har de tjänat sitt syfte och 
varit till nytta för såväl det ryska tsardömet 
som den nationalsocialistiska regimen. Idag 
sprids de inom den muslimska världen och 
fungerar som ett vapen i kampen mot Israel. 
Miljoner av människor tror på den bild som 
protokollen målar upp  bilden av juden som 
världens ondska förkroppsligad.

Men den som med all rätta är indignerad över 
antisemitismens inskränkthet måste också se 
kritiskt på den fiendebild som finns av islam 
(och som ibland går hand i hand med en ag
gressiv, hycklande filosemitism). Det gäller 
för vetenskapen att här paradigmatiskt an
vända sig av de landvinningar som gjorts i 
analysen av antisemitiska tankestrukturer. 

Det finns historiska paralleller till den ibland 
subtila, ibland grova nedsvärtning av grup
pen muslimer som åstadkoms av så kallade 
”islamkritiker”. Idag förbinds islam tanke
mässigt med terror och extremism på ett sätt 
som skapar diskriminering och klistrar en 
fiendebild på samtliga inom den muslimska 
religionen och kulturen.

Hets och förtal
Skulle man reducera katolska kyrkans historia 
till att bara handla om det lidande som förorsa
kats genom medeltidens korståg, inkvisitionen 
och häxprocesserna (eller idag bara definiera 
katolicismen utifrån präster som förgriper sig 
på minderåriga) skulle anklagelser om smuts
kastning komma som ett brev på posten. Ge
neraliseringar utifrån beklagansvärda negativa 
drag utgör hets i diskriminerande syfte. Men 
för att sprida bilden av islam som en farlig 
företeelse använder sig ”islamkritiker” av just 

denna metod  och de applåderas allt livligare 
för detta. 

Den välrenommerade tyske historikern och 
publicisten Heinrich von Treitschke (1834
1896) led av skräck för att Tyskland skulle 
översvämmas av främmande element (Über-
fremdungsangst) och såg landet som såväl 
omringat av fiender som hotat i sitt inre av 
den judiska minoriteten och dess ovilja att 
assimilera sig. Genom sin auktoritet och väl
talighet förlänade han antisemitismen trovär
dighet och gav den draghjälp. 1879 utlöste 
han den debatt som kommit att bli känd som 
”Berliner Antisemitimusstreit”, den berlinska 
antisemitismstriden. ”Ur den outsinliga polska 
vaggan”, menade den lärde, trängde sig ”en 
skara strävsamma, byxförsäljande ynglingar” 
in, och deras efterkommande skulle en dag 
komma att ”behärska den tyska börsen och 
tidningsväsendet”. 

Parallellen är för tydlig för att missas när nu 
den muslimska kvinnans fruktbarhet fram
besvärjs som ett taktiskt vapen i den förmo
dade kampen för ”Europas islamisering”. 
Treitschkes angrepp på den tyska judenheten 
markerade slutet på det mödosamt uppbyggda 
liberala konsensus som rått angående integra
tionsfrågan. Antisemitismstriden i Berlin var 
framför allt en debatt om identitet, om vad det, 
i efterdyningen av den judiska emancipatio
nen, skulle innebära att vara tysk respektive 
att vara tysk jude. 

intolerans som självklarhet
Idag pågår ånyo en sådan debatt. Men den 
handlar inte längre om judisk emancipation 
utan om muslimsk integration. Barrikader 
reses och positioner försvaras med påtagligt 
raseri. Tonen i debatten förskräcker, som när 
förvägrandet av tolerans gentemot den mus
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limska minoriteten framställs som något själv
klart. 

På internetfora i vilka fientlighet gentemot is
lam uttrycks på ett särskilt skamlöst sätt kom
menterades nyligen mordet på den egyptiska 
kvinnan i en domstol i Dresden. Kommenta
rerna var hållna i munter ton. En kommentator 
skrev att mordet visserligen måste fördömas, 
men att det ”nu finns en islamsk födslomaskin 
mindre”.

En annan menade att det i Koranen uppma
nas till ”mord på människor som inte tror 
eller har en annan tro, särskilt på judar och 
kristna, i över 60 suror”. Denna övertygelse 
lär han trots påpekanden om vad som faktiskt 

står i Koranen hålla fast vid lika energiskt 
som antisemiten håller fast vid sin tro på det 
skrämmande innehållet i Talmud, på judiska 
ritualmord och andra vanföreställningar. En 
tredje kommentator vet med besked att mus
limer energiskt arbetar mot ett bestämt mål: 
”Förintandet av Tyskland genom invandring 
och islamisering”. 

Krigsförklaring mot demokratin
Diskussioner om huvudduken och minarete
rna  symboler för en kultur som dömts ut och 
brännmärkts som farlig  förs i dessa tydliga 
tongångar inom den deloffentlighet som inter
net utgör. Men fiendediskursen är sedan länge 
mer omfattande än så. Under appellerande till 
den sunda folkviljan och majoritetens rätts

uppfattning sätts likhetstecken mellan tyska 
medborgare med muslimsk tro och fanatiska 
terrorister.

Den symboliska diskursen om minareterna ut
gör i själva verket en kampanj mot människor 
som diskrimineras i egenskap av deras tillhö
righet till en viss grupp  den utgör en krigsför
klaring mot tolerans och demokrati.  

Wolfgang Benz

Artikeln ursprungligen publicerad  
i Süddeutsche Zeitung 4/1 2010. SKMA tackar 
professor Benz för tillåtelsen att översätta och 

återpublicera texten.
Översättning: Charlotte Wiberg

I slutet av 2009 sålde Palestina-
grupperna på sin hemsida kalen-
dern ”World for Palestine” av den 
brasilianska tecknaren Carlos Latuff. 
Kalendern sålde snabbt slut.
   Men Latuff är inte vilken tecknare 
som helst. År 2006 vann han andra 

pris i den iranska regimens teck-
ningstävling som gick ut på att så 
effektfullt som möjligt håna offren 
för nazisternas folkmord på judar. 
   Latuff ritar regelbundet israeler 
som nazister och beskriver Israels 
politik gentemot palestinierna som 

en återupprepning av Förintelsen. 
Han har även knutit an till myter 
om judars makt då han tecknat USA 
som en israelisk marionett.

Jonathan Leman

Palestinagrupperna ger ut  
antisemitisk tecknare

13 – 17 april 

Ronny Juhlin leder en studieresa 

till Krakow, Rabka och Ausch-

witz-Birkenau för en elevgrupp 

från Fellingsbro folkhögskola. 

27 april – 1 maj

Mikael Enoksson och Lena 

Jersenius leder en elevresa 

till Bodzentyn, Krakow och 

Auschwitz-Birkenau för Lillåns 

skola i Örebro. Besöket i Bod-

zentyn organiseras av Dawid 

Rubinowitz Society och inne-

håller ett gemensamt program 

för polska och svenska ungdo-

mar som tillsammans studerar 

vad som hände den judiska 

befolkningen i Bodzentyn och 

Starachowice.

11 maj 

Lärarseminarium om antisemi-

tism i Stockholm; 

Politisk kritik eller antisemitism? 

Ett seminarium om att känna igen 

och bemöta fördomar

Föreläsare: Henrik Bachner, 

Stéphane Bruchfeld och Jonat-

han Leman. Seminariet arrang-

eras tillsammans med Forum för 

levande historia

11 – 15 maj 

Per Höjeberg och Ronny Juhlin 

leder en studieresa till Krakow, 

Rabka och Auschwitz-Birkenau 

för en konfirmandgrupp från 

Tjust församling och två elev-

grupper från Själevadskolan och 

Storumans folkhögskola.

10 – 20 juni

I samarbete med Ukrainian 

Centre for Holocaust Studies 

vid Kievs universitet anordnas 

en studieresa till Ukraina. Pro-

grammet är utarbetat av fil. dr 

Anatoly Podolski och omfattar 

Kiev, Kharkov och Lviv. Grup-

pen kommer också att besöka 

ett flertal mindre städer och 

byar runt Lviv, bland annat 

Busk, den by som presentera-

des i utställningen ”Holocaust 

by Bullets” som visades på Fo-

rum för levande historia under 

våren 2009. Resan leds av Lena 

Jersenius.

Kalendarium
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Willy Silberstein är ny ordförande för Svenska kommittén mot antisemitism. 
Han har under lång tid arbetat som journalist för Sveriges Radio, bland annat som korrespondent 
i Bryssel, men också för Svenska Dagbladet, Dagens Industri och Expressen. Willy har under 
många år varit stödmedlem i kommittén och nu när han lämnat journalistiken för att arbeta som 
kommunikationskonsult vill han också engagera sig mer aktivt i arbetet att bekämpa antisemitism 
i Sverige. 
 
• Jag känner mig hedrad av det stora förtroende jag fått, säger Willy. Tyvärr är kommitténs 

arbete fortfarande mycket viktigt. Man skulle kunna tro att det inte skulle behövas en 
sådan här kommitté i Sverige idag, men tyvärr är arbetet väldigt angeläget. 
 

• Jag har nu tittat närmare på den verksamhet som SKMA bedriver, och jag måste säga att 
jag är mycket imponerad, det gäller i första hand den viktiga satsningen på att utbilda 
lärare och skolelever. 
 

• Min ambition är att det arbetet ska fortsätta och, om vi får resurser, kanske rent av växa. 
Dessutom vill jag att kommittén ska märkas mycket i den svenska debatten. 

 
 

mot 

antisemitism 
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D
et är självklart att man 
kan och måste kunna 
kritisera Israel utan 
att beskyllas för att 

vara antisemit. Men man måste 
också inse att antisemitiska at
tityder och våldsdåd inte är det
samma som kritik av Israel.

Vissa yttringar av antisemitism 
rationaliseras ibland som förstå
eliga för att inte säga försvarliga.

I Daily Telegraph (21/2) häv
dade Reepalu att angreppen 
mot judar i Malmö var ”anti
israeliska”. Men liksom ett brott 
begånget av en invandrare kan 
utlösa en latent främlingsfient
lighet kan det som sker i Mel
lanöstern aktivera och utlösa 
en latent antisemitism. Att söka 
orsaken till främlingsfientlighet 
och antisemitism hos invandrare, 
flyktingar och judar är dock att ge 
schablonbilderna och det kollek
tiva skuldbeläggandet, som kän
netecknar alla fördomar, någon 
form av legitimitet. 

Alla fördomar har sina unika 
drag. Antisemitismen skiljer sig 
från annan rasism inte minst ge
nom de starka mytbilder av skadlig 
och dold makt och inflytande som 
sedan medeltiden förknippats med 
judar. Lärare och elever vittnar om 
att dessa idéer är utbredda bland 
skolelever och att ordet jude kom
mit att bli ett allt vanligare skälls
ord. Det handlar inte om Israelkri
tik utan om en världsbild där judar 
placeras i centrum för allt som är 
fel med världen. Den världsbilden 
har numera fått fotfäste långt ut
anför de högerextrema kretsarna. 

För att kunna möta detta krävs 
fortbildning för lärare och andra 
som arbetar med ungdomar. Det 
är viktigt att komma ihåg att un
dervisning om Förintelsen inte är 
detsamma som undervisning om 
antisemitism.

men hänDelserna i Malmö, 
den stora spridningen av anti
semitisk propaganda och idéer 
via internet, i bloggvärlden och 
medias kommentarsfunktioner, 
visar att det inte längre räcker 
att hänskjuta problemet och 
dess lösning till skolans värld. 
Politiker, fackföreningar, opini
onsbildare, ja alla måste ta sitt 
ansvar. Även media. Antisemi
tism är ryktet om judarna, skrev 
den tyske filosofen Theodor 
Adorno. Redaktioner som vill 
stå för demokratiska värderingar 
bör agera därefter och inte, som i 

fallet med Donald Boströms arti
kel (AB 17/8 2009), underblåsa 
ryktesspridningen.

Judar i Sverige uppfattas inte 
som diskriminerade på ett sätt 
som appellerar till vänstersoli
dariska impulser. Man har svårt 
att se att den judiska minorite
ten kan vara utsatt, trots att till 
exempel judiska religiösa och 
sociala aktiviteter sedan flera 
decennier måste omgärdas av 
säkerhetsinsatser som till största 
delen bekostas av de judiska för
samlingarna själva. Först nu sä
ger sig Ilmar Reepalu ha förstått 
lägets allvar i Malmö.

Reaktionerna mot Ilmar 
Reepalus uttalanden kommer 
från borgerligt håll medan man 
till vänster, trots vissa insatser av 
Mona Sahlin, förblir tyst. Så följs 
ett vid det här laget igenkännbart 
och farligt mönster.

Det mest föröDanDe exemplet 
på politisk instrumentalisering av 
frågan står emellertid Sverige
demokraterna för – samma parti 
som finansierade sin satsning 
inför EUvalet 2004 med pengar 
från en belgisk antisemit och 
vars partisekreterare påstått att 
vit maktmusik inte är rasistisk 
(SVT Debatt 7/4 2009). Att anti
semitismen i dag är stark inom 
den muslimska världen och att en 
del av denna tendens syns även 
här i Sverige utnyttjas nu av en 
del Sverigedemokrater som för
söker uppträda som de svenska 
judarnas försvarare. Men detta 
handlar inte om solidaritet utan 
om att antisemitismen erbjuder 
ännu en möjlighet för SD att slå 
mot den muslimska gruppen.

Kampen mot rasism varken 
kan eller får användas för att 
plocka enkla politiska poäng åt 
vare sig det ena eller andra hål
let, och ett blocköverskridande 
demokratiskt motstånd mot anti
semitism och främlingsfientlighet 
förutsätter en förmåga att se och 
konfrontera fördomar, bristande 
kunskaper och förlöpningar även 
i det egna politiska lägret.

En verklig antirasism är inget 
politiskt nollsummespel utan 
måste utgå från ett konsekvent 
hävdande av demokratiska prin
ciper och värderingar i både ord 
och handling.  

Jonathan Leman (SKMA)
Charlotte Wiberg (SKMA)

Artikeln publicerades  
på Aftonbladet debatt 5/3

attackerna mot judar i Malmö visar på behovet av en bred antirasistisk rörelse i 
Sverige. En rörelse som bygger på kunskap om såväl antisemitism som islamofobi, 
antiziganism och andra typer av rasism eller främlingsfientlighet. Tyvärr har den 
antirasistiska vänstern svikit ifråga om antisemitism. Ett skäl är kopplingen till israel.

Bred antirasistisk 
rörelse Behövs

Malmös synagoga
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Är antisemitism olagligt?
För en del går det bra att diskutera fördomar och myter som finns på ett folkligt plan och som ibland uttrycks 
i samhällsdebatten, så länge det inte gäller fördomar mot just judar. i flera debatter har vi kunnat se exem-
pel på hur tongivande röster i den svenska offentligheten har en särskild måttstock för just antisemitism. 
Judefientlighet särskiljs från andra fördomsstrukturer och likställs med lagbrott. antisemitism är hets mot 
folkgrupp, heter det. Den starka anknytningen som antisemitism i det allmänna medvetandet har till Förintel-
sen och det nazityska utrotningsinriktade judehatet spelar här en viktig roll.

av Jonathan Leman (SKMA)

D
enna anknytning, 
som bortser från 
att antisemitis
men har en be
tydligt längre 

historia och finns i olika starka 
former och yttringar, gör att 
ordet ”antisemitism” blir över
laddat och entydigt förknippat 
med mordiskt hat. Det ses som 
värre än andra fördomsstruk
turer och som något som är 
eller borde vara kriminellt. 
Resultatet blir en blindhet för 
sådan antisemitism som inte 
uttrycks av nazister.  

Aftonbladets chefredaktör 
Jan Helin gjorde under en dis
kussion om Donald Boströms 
organstöldsartikel i SVT 
Debatt (27/8 2009) klart att 
”antisemitism är den mest ved
ervärdiga och vidriga formen 
av hets mot folkgrupp. Hets 
mot folkgrupp är ett brott. Det 
är ett brott mot tryckfrihets
förordningen. Det är ett brott 
mot brottsbalken. De som 
säger att vi har pub licerat en 
antisemitisk artikel tar på sig 
en bevisbörda”. 

Jag bemötte Helin i direktsän
ding och efteråt i en artikel 
på SVT:s debattsajt som även 
pub licerats i SKMAs nyhets
brev oktober 2009. 

”Antisemitism är fördomar 
och fientlighet mot judar. 
Precis som när det gäller an
dra liknande tankestrukturer 
handlar det om åsikter och at
tityder som på intet sätt måste 
vara brottsliga men som lik
väl är djupt problematiska. 
Antijudiska föreställningar 
och uppfattningar ska inte 
förväxlas med hatbrott, varav 
en av brottstyperna är hets mot 
folkgrupp. Här handlar det om 
en kriminalisering av framför 
allt handlingar som är moti
verade av hat. Ribban är satt 
synnerligen högt när det gäller 
vad som får uttryckas i exem

pelvis tidningar. Det mesta som skrivs 
i högerextrema tidningar är exempelvis 
fullt lagligt.

Den logiska följden av Helins reso
nemang är att texterna i SDkuriren, 
Realisten, Nationell Idag eller hos 
Mohamed Omar för det mesta inte kan 
beskrivas som antimuslimska, främ
lingsfientliga, rasistiska, homofoba el
ler antijudiska eftersom de oftast inte 
är olagliga.”

Definierandet av antisemitism som lik
tydigt med brottslig hets mot judar har 
vi även sett i andra debatter. En liknande 
diskussion fanns även i diskussionerna 
om de antijudiska uttrycken i tidskriften 
Mana som blossade upp i början av 2008. 
Kulturrådets dåvarande ordförande Mats 
Svegfors hävdade i Sydsvenskan (26/1 
2008) att antisemitism var liktydigt med 
lagbrott. ”jag anser inte att Mana är en 
antisemitisk tidskrift. Skulle den vara det 
skulle den vara olaglig. Och då ska det 
prövas av Justitiekanslern.”

Även kulturrådets referensgrupps 
ordförande, Arne Ruth, gav uttryck för 
en liknande hållning (SDS 12/1 2008): 
”om tidskriften verkar vara rasistisk får 
man bedöma om uttrycket är olagligt 
och i så fall ta bort stödet”.

Åter till Aftonbladet. Donald Boströms 
artikel hade anmälts till JK som brott 
mot lagen om hets mot folkgrupp. När 
JK, föga förvånande och med rätta, 
gjorde bedömningen att Boströms ar
tikel inte utgjorde brott mot lagen om 
hets mot folkgrupp såg man det från 
Aftonbladets sida som ett bevis på att 
artikeln inte var antisemitisk. 

På vanlig nyhetsplats i Aftonbladet 
(20/9 2009) påstod Helin i en text med 
rubriken ”Publiceringen inte antisemi
tisk” att JK slagit fast att ”det inte är 
en antisemitisk artikel”. Även Helle 
Klein (politisk chefredaktör), Åsa Lin
derborg (kulturchef) och Martin Aagård 
(medarbetare på kultursidan) stämde in 
i kören. Eftersom  dåvarande justitie
kanslern Göran Lambertz angavs som 
sanningsvittne beslutade jag mig för 
att kontakta honom för att diskutera 
frågan.

Hur ska friandet förstås?
– Det är bara ett ställningstagande till om ar
tikeln var brottslig, till om det var hets mot 
folkgrupp. Det var helt uppenbart att det inte 
var det.

Aftonbladets chefredaktör har hävdat att 
”antisemitism är den mest vedervärdiga och 
vidriga men också mest kända formen av 
hets mot folkgrupp.”
– Så är det inte. Hets mot folkgrupp betyder 
att man hatar eller uppmanar till ett hatfullt 
agerande. Antisemitism kan vara mindre ut
talad. Om artikeln är antisemitisk eller ej tar 
jag inte ställning till. Det är heller inte JK:s 
uppgift att pröva det.

Aftonbladets chefredaktör hävdar i sin blogg 
att en ”artikel som är antisemitisk är och bör 
vara olaglig”. Hur ser du på det? 
– Inte alla antisemitiska artiklar är olagliga i 
dag. Huruvida de bör vara det avstår jag från 
att ta ställning till. 

Kan man tänka sig ett rättssamhälle där alla 
uttryck för fördomar är olagliga?
– Det är naturligtvis otänkbart att straffa alla 
”uttryck för fördomar”.

En dryg månad senare kom JK med beslutet 
att Jimmie Åkessons famösa antimuslimska 
debattartikel i Aftonbladet (19/10 2009) inte 
heller utgjorde hets mot folkgrupp. Formu
leringarna i JK:s beslut var till stora delar 
desamma som dem i beslutet om Donald Bo
ströms artikel men Aftonbladet tolkar beslu
tet på ett helt annorlunda sätt (”Aftonbladet 
gjorde inget olagligt” 23/10 2009). Tidning
ens redaktörer ryckte inte denna gång ut för 
att påstå att JK slagit fast att artikeln inte var 
islamofobisk utan konstaterade helt sakligt 
att det inte var brottsligt att publicera artikeln 
eftersom den inte utgjorde brott mot lagen om 
hets mot folkgrupp, vilket var just vad JK tagit 
ställning till. Man drog inga slutsatser om att 
JK beslutat att artikeln inte var islamofobisk. 
Varför dessa dubbla måttstockar?

Det ligger nära till hands att tolka dubbel
moralen i linje med den utbredda synen på 
antisemitism som något som har med folk
mord att göra, inte som en fördomsstruktur 
bland andra som visserligen kan ha djupgå
ende och förödande konsekvenser för den 
enskilde men som kan ta sig olika former av 
uttryck och variera i styrka. 

»Antisemi
tism är den 
mest ved
ervärdiga 

och vidriga 
formen av 
hets mot 

folkgrupp. 
Hets mot 
folkgrupp 
är ett brott. 
Det är ett 
brott mot 
tryckfri

hetsförord
ningen. Det 
är ett brott 
mot brotts
balken. De 
som säger 
att vi har 
pub licerat 

en antisemi
tisk artikel 
tar på sig 
en bevis
börda.« 



svenska
kommittén

mot
antisemitism 19

”De stora Partierna är på väg att prata in Sverigedemokra
terna i riksdagen. Antingen vill de inte eller så kan de inte 
förstå att deras strategi är felaktig. Partiet måste tigas ihjäl.” 
Det gick inte att ta miste på min bordsgrannes stridslystnad 
när hon förklarade hur främlingsfientliga partier i allmän
het och Sverigedemokraterna i synnerhet borde bemötas. 
Jag önskar att hon har rätt, att det är så enkelt, men tyvärr 
tror jag inte det. Främlingsfientligheten är mer utbredd och 
dess orsaker för komplexa för att kunna reduceras till en 
fråga om simpel partitaktik. Och framför allt: främlings
fientliga, islamofoba och antisemitiska åsikter återfinns hos 
en långt större andel av befolkningen 
än den som sympatiserar med partier 
som Sverigedemokraterna. Det är en 
sanning i både Sverige och övriga 
Europa.

Enligt SOMinstitutet i Göteborg 
har visserligen främlingsfientliga 
attityder minskat, men fortfarande 
instämmer 39 procent i institutets un
dersökningar med påståendet ” Det 
finns för många utlänningar i Sveri
ge”. I Europa är mönstret liknande. I 
slutet av 2009 släpptes en rapport som 
granskar fördomar om kön, religion 
och etnicitet i åtta europeiska länder 
(samtliga EUmedlemmar). Rappor
ten, European Conditions. Findings of 
a study on Group-focused Enmity in 
Europe, har tagits fram tillsammans av 
en rad europeiska universitet.

Åsikterna skiljer sig åt mellan län
derna, generellt sätt är förekomsten av fördomar lägst i Ne
derländerna och högst i Polen och Ungern. Men trots en 
relativt stor spridning av åsikterna mellan länderna anger 
över hälften av de tillfrågade att ”det finns för många in
vandrare” i deras land, över 54 procent säger att ”islam är en 
intolerant religion” och en fjärdedel att ”judar har för mycket 
inflytande (i respektive land)”.

Det här är varken överraskande eller nya uppgifter. Fram
gångarna i Europa för främlingsfientliga och ibland öppet 
rasistiska partier skulle inte ha varit möjliga utan bakomlig
gande fördomar med ett bredare folkligt stöd. Samma sak 
slår mig om situationen i Sverige. SOMinstitutets attitydun
dersökningar gör sitt till, men för mig gör också varje besök 
i min hemstad Eskilstuna samma sak. Borta från tidnings
redaktionens, universitetsstadens och storstadens skyddade 
verkstad, dröjer det inte länge förrän den första antydningen 
kommer. Ibland handlar det om ”de där invandrarna”, ibland 
om ”bögarna”. Andra gånger om skämt där udden är riktad 
mot judar, utan att avsändaren ens är medveten om vad han 
eller hon faktiskt säger.

Den europeiska rapporten slår fast vad jag själv så många 
gånger har upplevt: fördomarna mot olika grupper hänger 
samman med varandra. Om någon uttrycker sig nedsättande 
om invandrare ökar sannolikheten att samma person också 

hyser fördomar mot muslimer och judar, men även mot till 
exempel homosexuella. Att förstå hur dessa åsikter hänger 
samman, att det finns ett sammanhållande kitt av fördomar 
mot allt som uppfattas som avvikande och därför hotfullt, 
är en viktig insikt i arbetet mot rasism, antisemitism och 
islamofobi och de politiska rörelser som hämtar sin kraft 
ur dessa.

Rapporten bidrar också med möjliga förklaringar till 
fördomarnas uppkomst. Och även om detta inte är hu
vudnumret, är det kanske det mest intressanta. Den stora 
utmaningen är ju inte att konstatera fördomarnas existens, 

utan att hitta vägar att på allvar be
kämpa antisemitism, islamofobi och 
främlingsfientlighet. Det exakta till
vägagångssättet måste förstås variera 
från land till land, men precis som det 
finns gemensamma orsaker till för
domsfullhetens uppkomst, finns det 
också gemensamma utgångspunkter 
för motåtgärderna.

Sannolikheten att uppvisa fördomar 
av det slag som behandlas i rapporten 
är större bland människor som känner 
sig hotade av till exempel invandring. 
Detta gäller såväl ett upplevt hot mot 
privatekonomin som mot den egna 
livsstilen. Detsamma gäller när grup
per uppfattas som ett hot mot landets 
ekonomi och värderingar. Det är också 
så att de personer som anser sig sakna 
politiskt inflytande i högre grad bär på 
fördomar. Slutligen spelar även ålder 

och utbildning in, sannolikheten för främlingsfientlighet och 
liknande ökar med stigande ålder och lägre utbildning.

Vid sidan av det självklara, att stå upp för alla människors 
lika värde, är det genom att angripa de bakomliggande orsa
kerna som fördomsfullheten och främlingsfientliga rörelser 
bäst kan bemötas. För att återvända till vårt eget land: debatt 
eller inte debatt mot Sverigedemokraterna borde inte vara 
vad som upptar vårt huvudsakliga intresse. Det finns goda 
och mindre goda argument för bägge ståndpunkterna, men 
kanske är det en fråga som borde lämnas därhän.

Ett främlingsfientligt partis livsluft är människors rädsla, 
misstro och oro. Hitta frågorna som berör, fundera på all
var över den maktlöshet och den uppgivenhet som många 
känner och låt det vara utgångspunkten. Vilka sakfrågor 
och vilka exakta ståndpunkter detta kommer att utmynna 
i kommer att variera över Europa, men det är det närmaste 
vi kommer ett gemensamt svar på en gemensam utmaning. 

På sätt och vis förstår jag min bordsgranne. Att rasför
domar och andra nedsättande attityder är så utbredda är en 
smärtsam insikt. Men att, medvetet eller omedvetet, blunda 
för intoleransen stoppar knappast de främlingsfientliga kraf
ternas framfart. Fördomsfullhet kräver andra motmedel än 
enkel partitaktik.  

Karl Rydå är ledarskribent.

Simpel partitaktik  
är inte lösningen

av Karl rydå

Borta från tidningsredaktionens, 
universitetsstadens och storsta-
dens skyddade verkstad, dröjer 
det inte länge förrän den första 
antydningen kommer. Ibland 
handlar det om ”de där invand-
rarna”, ibland om ”bögarna”. 
Andra gånger om skämt där ud-
den är riktad mot judar, utan att 
avsändaren ens är medveten om 
vad han eller hon faktiskt säger.

gästkrönika



 

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 ut-
bildningsinstitut i Polen och Baltikum.

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

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

Stöd Svenska kommittén mot antisemitism
plusgiro 30 1 29-1, Bankgiro 861-6112
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