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Temadagar
räcker inte

Malmöforumet

För att eleverna
ska förstå vad anti
semitism är måste
undervisningen
integreras i skolans
olika kurser och i
ämnen, och där ges
samma vikt som all
annan kunskap. Det
räcker inte med att
ha speciella tema
dagar eller projekt.”
Björn
Westerström,

gymnasielärare
och samordnare
av Malmö skolors
arbete mot
antisemitism, i
Sydsvenskan
19/9 2021.

INFÖR DEN INTERNATIONELLA konferensen Rememeber – För att stärka arbetet mot rasistiska fördomar och hat
ReAct i Malmö den 13 oktober redovisade den svenska ”online och offline” ska ”skräddarsydda åtgärdsprogram”
regeringen sina åtaganden för att stärka arbetet för håg- mot antisemitism, antiziganism islamofobi, afrofobi och
komst av Förintelsen och bekämpande av antisemitism, rasism mot samer tas fram. Polisen ges i uppdrag att
genom bland annat kompetenshöjande
antiziganism och andra former av rasism.
insatser utveckla och förbättra arbetet
I budgetpropositionen föreslås satsningar
med att bekämpa hatbrott och andra
för totalt 95 miljoner kronor.
brott som hotar demokratin. TotalförNär det gäller minneshållandet av
Förintelsen hänvisades till det tidigare
svarets forskningsinstitut förslås få ett
fattade beslutet att inrätta ett museum
permanent uppdrag att kartlägga och
i detta syfte. Regeringen avser att ge
analysera rasistiska och våldsbejakande
Statens historiska museer i uppdrag att
Statsminister Stefan Löfven. extremistiska budskap i digitala miljöer.
Regeringen önskar se en kriminaliseinrätta museet, vars publika verksamhet
ska inledas 1 juli 2022.
ring av organiserad rasism och stöd åt organiserad
I syfte att främja utbildning och forskning om För- rasism och vill tillsätta en parlamentarisk kommitté
intelsen, antisemitism och andra former av rasism ska som ska undersöka möjligheterna till en tydligare
Skolverket ges resurser och uppdrag att i samverkan kriminalisering av förnekelse av Förintelsen. Vidare
med Forum för levande historia arbeta med demokra- föreslås en höjning av statsbidraget för säkerhetshötistärkande insatser i skolan, folkbildningen och annan jande åtgärder till organisationer inom det civila samutbildning för vuxna samtidigt som Vetenskapsrådet hället, däribland trossamfund. Regeringen avser därtillförs 12 miljoner att fram till 2026 fördela till forsk- till att tillsätta en utredning om främjande av judiskt
ning om bland annat Förintelsen, antisemitism och liv i Sverige och föreslår en förstärkning av strategin
antiziganism.
för romsk inkludering.

NYTT KUNSKAPSCENTER I MALMÖ

J

udiska församlingen i Malmö har
Verksamheten, som invigs under
skapat ett kunskapscenter i syna- hösten, är ett resultat av en samverkangogan med målet att synliggöra judisk kultur, historia och
tradition samt att upplysa om
Förintelsen och motverka antisemitism. Grupper som besöker
utställningen kommer att guidas
runt av utbildade församlingsmedlemmar. “Jag tror den är oerhört viktig i en stad som Malmö
där vi har så många olika grupper
och för att vi ska kunna samsas så
måste vi lära känna varandra”, sade Malmö synagoga.
Fredrik Sieradzki, verksamhetsledare för söverenskommelse mellan Judiska förkunskapscentret, till P4 Malmöhus 31/8. samlingen och Malmö stad. De främsta

målgrupperna är grundskole- och gymnasieelever.
Besökare kan välja mellan
olika temastationer och pedagogiska program, däribland ett som
handlar om Förintelsen och antisemitism. I detta ingår bland annat överlevandes livsberättelser
liksom en workshop som syftar
till att förstärka deltagarnas kunskaper om och förmåga att känna
igen och agera mot antisemitism.
”Vi arbetar för en upplevelse som
ger underlag för vidare diskussioner och lärande i skolklasser kring detta
tema”, skriver Judiska församlingen.
FOTO WIKIMEDIA COMMONS

Unga människor
måste tidigt få
lära sig att känna
igen antisemitism
både inom och
utanför sig själva.
Inom sig i form
av omedvetna
fördomar om judar
och utanför i de
avtryck fördomarna
lämnar i samhället,
hat och hot liksom
diskriminering och
våld.

Förstärkta insatser mot antisemitism och rasism
KRISTIAN POHL, REGERINGSKANSL.

”Eftersom antise
mitism är en del av
det europeiska kul
turella arvet finns
det ingen quick fix,
intet snabbt sätt
att komma till rätta
med den.
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Svante Weyler
Ordförande för Svenska kommittén mot antisemitism

POLENS KULTURKRIG OCH
”DEN JUDISKA FRÅGAN”

W

arszawa i september. Skolklasser och pensionärer strömmar in genom den magnifika
entrén till det judiska museet Polin. Vår
guide tar emot oss med ett strålande leende samtidigt som hon - alldeles i onödan
- ursäktar sin lite rostiga engelska. ”Jag har inte gjort det här på
ett helt år”, det är förstås pandemin som hållit besökarna borta.
Men hennes välkomnande leende har också en annan och djupare orsak: hon är så stolt över denna minnesplats över tusen år av judiskt liv i Polen.
För även den väl förberedda besökaren blir
tagen av den berättelse som gestaltas i Polins många och oavbrutet skiftande salar.
Torget i en medeltida shtetl leder över till
en vackert målad synagoga i trä som sedan
mynnar ut i en rekonstruerad gata i det judiska kvarteret Muranów i Warszawa.
Judiskt liv, alltså. När man når de
mörka salarna vid slutet av visningen har
museets ”budskap” verkligen sjunkit in:
det stora landområde som genom historien varit föremål för tyskars, ryssars och
österrikares erövringslust men som mellan ockupationerna hetat Polen var ett av
de ytterst få områden i Europa där judar
tilläts slå sig ner och verka. Här levde,
före den stora utvandringen till USA i slutet av 1800-talet,
fler judar än någon annanstans i världen. Museets namn bär
syn för sägen: Polin betyder inte bara Polen utan även ”vila
här” och legenden säger att det var vad fåglarna sjöng för de
första judiska invandrarna.

sina medel beroende av det polska kulturministeriet. De andra
delarna kommer från fonder och sponsorer. En stor norsk donation har räddat Polin genom pandemin. Polin lyckades också stå
emot regeringens försök att byta ut ledningen för museet.
ATT DET TYVÄRR bara kan vara en temporär seger fick vi klart
för oss är vi träffade den legendariske Adam Michnik, sedan fyrtio år chefredaktör för Gazeta Wyborcza. Idag är
tidningen den enda stora och betydande fria rösten i ett medielandskap som
tidning för tidning, radiostation för radiostation och TV-kanal för TV-kanal
inordnas under regimen. ”Det pågår en
putinisering av Polen” säger Michnik och
de konkreta exempel han ger är nästan
plågsamt tydliga. Nyligen köptes till exempel en rad lokaltidningar upp av det
statskontrollerade oljebolaget Orlen. Den
som sen ville köpa Gazeta Wyborcza på
någon av bolagets bensinstationer fick be
expediten leta längst in under disken. En
anekdot, javisst, säger Michnik med ett
snett leende, men en talande anekdot.
Det är vid vårt besök bara dagar kvar tills
licensen går ut för enda kvarvarande fria
TV-kanalen, TVN, som ägs av amerikanska Discovery. I ett och halvt år har man väntat på tillstånd att
fortsätta sända, frågan är uppe på allra högsta politiska nivå,
amerikanska politiker har räddat medier i Polen förut. Vågar
sig den polske ledaren Kaczynski verkligen på en strid med Biden om TVN, frågar vi. Adam Michnik nickar, Kaczynski löser
kanske problemet genom att köpa ett gäng nya amerikanska
stridsvagnar. Ett nytt snett leende.
Men Adam Michnik ler inte länge. Det pågår ett kulturkrig i
Polen. Och då kommer frågan åter upp, den som här fortfarande
kallas ”den judiska frågan”. Idag ges den näring av debatten om
den polska befolkningens eventuella medverkan i Förintelsen.
Tusen år av judiskt liv, men striden står om den judiska döden.

”Tusen år av judiskt
liv, men striden
står om den judiska
döden.”

MEN VÅR GUIDE vet också att vi är intresserade av museets ställning
i Polen idag. De senaste årens politiska strider har gett eko i hela
världen, den nuvarande polska regimens många försök att styra
både forskningen kring Förintelsen och ledningen för Polin har
mött stora protester, också från SKMA. Men till skillnad från
alla andra stora museer i Polen är Polin bara för en tredjedel av
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Ronneby

V-politiker som bjöd in antisemit lämnar sina uppdrag
En föreläsning med en ökänd antisemit ledde till kritik mot Ronneby kommun och mot
en V-politiker som stod för inbjudan.

D

en 29/8 i uppmärksam- antisemitiska falsariet ”Sion vises protokoll”,
made Blekinge Läns Tid- som sprider myten om en judisk världskonning (BLT) i samarbete spiration. För de med kunskaper om hur
med Expo att den ökände samtida antisemitisk propaganda ser ut är
antisemiten, förintelseför- det uppenbart vilken grupp Lina vill peka ut
nekaren och konspirationsteoretikern Jüri och varna för: ”frimurarjudarna” och deras
Lina föreläst i Ronneby kommuns loka- ”strävan efter en världsregering”, som han
ler. Arrangörer var den lokala föreningen själv formulerade det i föreläsningar för över
Livskraft – förening för kropp och själ.
ett decennium sedan.
I en inbjudan som publicerades på Livskrafts Facebooksida den 9 augusti kunde I EN INTERVJU med BLT 29/8 menade Anman läsa att föreläsningen, som rubricerats ders Karlsson, förvaltningschef för teknik,
”Hotet mot mänskligheten”, skulle handla fritid och kulturförvaltningen i Ronneby
om att vi står inför ett ”globalistiskt ty- kommun, att ingen bakgrundskontroll
ranni” som påstods ha börjat med ”den görs när någon vill hyra kommunens
simulerade pandemin” och påskyndats av lokaler och att man inte kunnat stoppa
”valfusket” i USA – ett totalitärt system, föreläsningen på förhand på grund av
”frimurarglobalisternas nya världsordning”. föreningsfriheten. Efter att ha kollat upp
År 2025, fortsatte det, kommer ”skadliga saken närmare meddelade han till tidvaccin” ha lett till att alla mänskliga rättig- ningen att man från kommunens sida
heter avskaffats då alla människor vid det gjorde bedömningen att varken förenlaget kommer vara ”chippade” och
”under maktelitens totala kontroll”.
Bland ”maktelitens” medlemmar
nämndes bland andra den amerikansk-judiske finansmannen och
filantropen George Soros. Åhörarna utlovades även information
om hur ”storkapitalet” redan 1901
publicerade sina avsikter att ”utrota
Blekinge Läns Tidning rapporterar om Jüri Linas föreläsning.
ett stort antal människor” på sin
väg till ”världsherravälde”.
ingen eller dess arrangemang hade något
Idén om en komplott för införandet av med antisemitism att göra. ”Att de pratar
en ny ”världsordning” har länge varit navet om miljardärer som försöker kontrollera
i den antisemitism som Lina sprider, och världen är inte nog för att vi ska gå in och
är bl.a. central i propaganda som sprids stoppa föreläsningen”, fastslog han.
av nazistiska Nordiska motståndsrörelsen
I ett blogginlägg påpekade SKMA att den
(som Lina har kopplingar till). Att budska- sorts retorik och de kodord som fanns i bepet denna gång är tydligt sammankopplat skrivningen av föreläsningen i den inbjudan
med påståenden om fejkade pandemier och som Livskraft publicerat är typiska för Lina
”skadliga vaccin” är ett tecken i tiden, utpe- och de antisemitiska konspirationsteorier
kandet av George Soros som en av konspi- han sprider. SKMA kritiserade Ronneby
ratörerna ett annat.
kommuns förhållningssätt och resonemangOfta framför Lina sina antisemitiska bud- en från dess företrädare, och pekade på att
skap med just den sortens kodord som fö- detta ännu en gång visat att det ofta finns
rekom på föreningen Livskrafts Facebook- stora brister i kunskapen om antisemitism.
sida – ”globalister”, ”makteliten”, osv. Med
I en intervju med BLT den 2/9 upprehänvisningen till en publikation från början pade SKMA:s kanslichef Mathan Shastin
av 1900-talet om ”storkapitalets” planer för Ravid kritiken och menade att man från
världsherravälde åsyftas inte osannolikt det kommunens sida bör ställa sig frågan om

det är rimligt att kommunala lokaler så här
lättvindigt hyrs ut till olika aktörer. Efter
kritiken från bland andra SKMA meddelade Roger Fredriksson (M), kommunalråd
i Ronneby, i BLT att han ansåg att det är
”helt oacceptabelt” att kommunen hyr ut
till organisationer som Livskraft och att det
är dags för en översyn av regelverket.

NÅGRA DAGAR TIDIGARE, den 31/8, hade
Lena Rosén, styrelseledamot i Livskraft
och lokal vänsterpartistisk politiker, i
BLT försvarat beslutet att bjuda in Lina
att tala. ”Vi har tagit in honom för att vi
är nyfikna på vad en sådan person har att
säga”, förklarade hon. Rosén tycktes inte
se några problem med att erbjuda Lina en
plattform eller att han tidigare bl.a. förnekat Förintelsen. Tvärtom framställde
hon arrangemanget som mycket lyckat
och beskrev Lina som en ”väldigt insatt”
och ”djuplodande” ”forskare” som
”verkligen tar reda på saker och
ting”.
Roséns uttalanden kritiserades
av Judiska centralrådet, som uppmanade Vänsterpartiet att tydligt ta
avstånd från hennes agerande och
ståndpunkter. I ett svar, återgivet av
Judiska församlingen i Stockholm,
förklarade Vänsterpartiet att Roséns
val av en ökänd antisemit och förespråkare
av konspirationsteorier som föreläsare är
”oacceptabelt och oförsvarbart”. I BLT 6/9
meddelade Emma Hilborn, distriktsordförande för Vänsterpartiet, att Rosén valt att
lämna alla sina politiska uppdrag. Hilborn
poängterade att Vänsterpartiet är ett antirasistiskt parti – ”det är en stor grundstolpe
för oss – och det är det för Lena också. Men
det finns ändå gränser som vi anser att man
inte kan passera och en av de gränserna är
att man bjuder in en antisemitisk föreläsare.”
I en kommentar välkomnade SKMA
Vänsterpartiets markering, men tillade att
det hade varit en ännu bättre och tydligare
reaktion på det inträffade om partiet inte
nöjt sig med att Rosén lämnade sina uppdrag utan även uteslutit henne ur partiet.
SKMA
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Sions vises protokoll

100 år sedan Times avslöjade
I år har det gått 100 år sedan brittiska The Times i detalj kunde visa att den antisemitiska skriften Sions vises
protokoll var en förfalskning. Tidningen trodde att publiceringen skulle förpassa ”protokollen” till glömskan.
Den misstog sig.

S

ions vises protokoll är en av de mest
inflytelserika antisemitiska skrifterna, i
synnerhet när det gäller att sprida myten
om en judisk världssammansvärjning.
Föreställningen om att judar i hemlighet
konspirerade för att skada det kristna samhället
och erövra makten hade rötter i medeltiden, men
under slutet av 1800- och början av 1900-talet
torgfördes en rad konspirationsteorier som förenade antisemitism med kritik av den moderna
världen. Sions vises protokoll var en av dessa och
den erbjöd, som historikern Kjetil Braut Simonsen skriver, en till ett ultrakonservativt perspektiv
anpassad ”förklaring” till modernitetens hotfulla
frammarsch.
Bokens utgivare påstod att ”protokollen” härrörde från den första sionistiska kongressen i
Basel 1897 och avslöjade en hemlig plan för hur
judarna skulle erövra världsherravälde och förslava
den kristna eller icke-judiska befolkningen. Enligt
denna skulle judar ta makten över press, banker
och politiska rörelser. De skulle använda socialism, kapitalism, liberalism och demokrati (samtliga företeelser enligt antisemiterna judiska idéer
eller skapelser) för att underblåsa motsättningar,
framkalla kriser, krig och revolution, vilket i sin
tur skulle möjliggöra för judarna att ta kontroll.
”Protokollen” fabricerades i reaktionära, antisemitiska kretsar i Ryssland kring sekelskiftet. De publicerades först som en artikelserie i den högerradikala tidningen Znamia 1903, två år senare trycktes
de i en mer utförlig version i en bok av Sergej Nilus,
en konservativ, rysk-ortodox konspirationsteoretiker. Syftet med publikationen var av allt att döma
att påverka den politiska utvecklingen i Ryssland.
Den gav uttryck för idéer som fanns i grupper som
stödde tsarväldet och sökte kanalisera det folkliga
missnöjet med envälde och missförhållanden mot
judarna. Utgivningen sammanföll också med en
serie pogromer mot ryska judar.
STOR SPRIDNING

Emellertid var det först efter första världskriget
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Den brittiska utgåvan av Sions
vises protokoll från 1920.

Den svenska utgåvan av
”protokollen” från 1919.

och bolsjevikernas maktövertagande i Ryssland
1917 som Sions vises protokoll fick en stor internationell spridning. Skriften tillhandahöll en
sammanhållen ”förklaring” till de omvälvningar
och katastrofer som ägt rum. Den kunde nu exploateras av högerradikala grupper i olika länder,
men idén att bolsjevikrevolutionen var ett verk av
judarna fick fäste långt utanför dessa miljöer.
Den första svenska utgåvan av Sions vises protokoll kom 1919 under titeln Förlåten faller. Den
första brittiska utgåvan kom 1920 och gavs titeln
The Jewish Peril (”Den judiska faran”). Samma år
publicerade The Times en artikel om skriften som
antydde att ”protokollen” mycket väl kunde utgöra
ett autentiskt dokument och krävde att frågan undersöktes. I varnande ordalag hävdades att ”Vissa
av inslagen i den påstådda judiska planen bär kusliga likheter med händelser som nu äger rum inför våra ögon”. Artikelförfattaren var anonym, men
enligt Times-journalisten David Aaronovitch hade
texten skrivits av en rysk general som förmodligen
levde i exil i London. Aaronovitch, som granskat
saken inför 100-årsdagen av Times avslöjande av
”protokollen” som en förfalskning, menar att det
sannolikt var tidningens dåvarande chefredaktör
Henry Wickham Steed, själv inte främmande för
att lufta antisemitiska föreställningar i sina texter,
som hade godkänt publiceringen
Times var långtifrån ensam bland inflytelserika brittiska tidningar om att sätta tilltro till fantasierna i Sions vises protokoll. Bland annat the
The Spectator intog en liknande hållning och The
Morning Post tryckte hela 17 artiklar som argumenterade för existensen av en judisk världskonspiration, senare samlade i en bok med titeln The
Cause of World Unrest.
TIMES AVSLÖJANDE

Maurice Jolys skrift Dialog i
helvetet mellan Machiavelli
och Montesquieu från 1864.

1921, ett år efter den anonyma artikeln i Times,
meddelade tidningens korrespondent i Konstantinopel, Philip Graves, redaktionen i London att han
satt på ett scoop. Graves hade av en ryss i exil fått
en gammal bok som visade att stora delar av ”proto-

”protokollen” som förfalskning
kollen” plagierats från en satirisk pamflett
riken “Proof that the ‘Jewish Protocols’
riktad mot Napoleon III. Skriften i fråga
were forged”. Genomslaget understryker,
var Dialog i helvetet mellan Machiavelli
som Aaronovitch påpekar, att ”protokoloch Montesquieu, författad av Maurice
len” och föreställningen om en global
Joly och publicerad 1864. Jolys påhittade
judisk konspiration vid denna tid var en
konversation mellan Machiavelli och
fråga av betydande intresse. I USA hade
Montesquieu hade i Sions vises protokoll
bland annat bilmagnaten Henry Fords
ändrats till en dialog mellan judiska ledare.
tidning The Dearborn Independent 1920
Att Jolys pamflett dessutom utgivits 30 år
intensivt börjat propagera myten om en
före den sionistiska kongressen i Basel var
judisk världskonspiration, med utdrag ur
ytterligare ett bevis för lögnaktigheten i de
Sions vises protokoll som belägg. Texterpåståenden som framfördes i ”protokolna återgavs i Fords bok The International
len”, framhöll Graves.
Jew: The World’s Foremost Problem.
Rubrik till en av Philip Graves artiklar i The Times i
augusti 1921.
Graves uppmanade Times att publicera
Graves var dock inte den förste som
avslöjandet. Efter att ha granskat dokumentatiouppmärksammade att ”protokollen” var en bluff.
nen gav redaktionen klartecken för publicering. I
1920 hade en tysk skribent, Joseph Stanjek, i tidaugusti 1921 tryckte tidningen tre stort uppslagna
skriften Im deutschen Reich visat att Sions vises
artiklar i vilka Graves detaljerat redogjorde för hur
protokoll – som utkommit på tyska 1919 – hämtat
stora delar av Sions vises protokoll plagierats från
delar av sitt innehåll från Sir John Retcliffes (pseuJolys pamflett och argumenterade för att falsariet
donym för Hermann Goedsche) roman Biarritz
tillkommit för att övertyga konservativa ryssar
från 1868, där författaren lät judiska ledare samlas
om att en judisk konpå den judiska begravspiration låg bakom
ningsplatsen i Prag för
att dra upp planerna
missnöjesyttringar och
för världskonspiratiorevolutionära strömningar i landet. På lenen. Stanjeks upptäckt
ledde till fler granskdarplats
förklarade
Times att eftersom Siningar i Tyskland som
bekräftade hans slutons vises protokoll nu
definitivt bevisats vara
satser, däribland en bok
en förfalskning borde
av Otto Friedrich utgiskriften ”falla i glömven 1920 med titeln Die
ska”. Tidningen tillade
Weisen von Zion: Das
Buch der Fälschungen
emellertid att upptäck(ung. Sions vise: Förten inte förändrade dess
uppfattning om att det
falskningarnas bok).
fanns ett reellt existerande ”judeproblem”.
NAZITYSK PROPAGANDA
Graves artiklar väckte
Men varken Graves elinternationell uppmärkler andras avslöjanden
samhet. I New York Tiinnebar slutet för ”promes hamnade nyheten
tokollen”. Artiklarna i
The Times och New
på framsidan med rubGraves avslöjande blev förstasidesnyhet i New York Times, 4 september 1921.
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York Times bidrog till att pamfletten tapSions vises protokoll översattes till arapade legitimitet i den politiska mittfåran
biska redan 1921 och kom med tiden att
i Storbritannien, USA och vissa andra
spela en viktig roll även i arabnationalisländer. Denna utveckling kan senare
tisk och islamistisk antisemitisk propaäven ha förstärkts av en rättsprocess i
ganda. I Mellanöstern och Nordafrika
Bern 1934–35 där domstolen likaledes
har boken därtill åberopats och distrislog fast att boken var ett falsarium. Men
buerats av auktoritära regimer. I Hamas
högerradikala och antisemitiska opinioursprungliga stadgar från 1988 hänvisas
ner och rörelser fortsatte att sprida botill ”protokollen” som bevis för en judisk
ken och hävda dess äkthet. Och idéerna
världskonspiration. Samma budskap har
levde kvar i bredare opinioner än så. För
under 2000-talet förmedlats i tv-serier
svenskt vidkommande kan till exempel
producerade i Egypten, Syrien och Iran.
noteras att ett etablerat förlag som AlmLögnerna spreds bland annat i en iransk
qvist & Wiksell 1924 gav ut Henry Fords
dokumentär från 2018 med titeln DjävuDen internationelle juden på svenska.
lens plan. Enligt den amerikanska orgaDen nazityska tidningen Der Stürmer publicerade
Boken utkom i skriftserien ”I tidens stora
nisationen ADL producerades filmen av
1936 ett temanummer om Sions vises protokoll.
frågor” inom vilken, enligt förlaget, ”geen stiftelse som leddes av Ebrahim Raisi,
nomgripande aktuella företeelser” på det politiska
sedan augusti i år Irans president.
området belystes.
Under mellankrigstiden och krigsåren utkom SiMÅSTE TAS PÅ ALLVAR
ons vises protokoll i mängder av utgåvor på en rad
Betydelsen av Graves avslöjande för 100 år sedan
olika språk. Inte minst i Frankrike och Tyskland
ska inte underskattas. Även om ”protokollen”
tycktes den gång på gång i stora upplagor. Bara
levde vidare bidrog det till att på många håll unmellan 1929 och 1938 lät det tyska nazistpartiet
derminera skriftens trovärdighet och därmed förtrycka 22 upplagor. För nazisterna utgjorde föresvåra det politiska bruket av den. Men som Hanställningen om en judisk världssammansvärjning
nah Arendt påpekade i sin studie Totalitarismens
ett ideologiskt fundament och ”protokollen” åbeursprung (1951) är det historiskt intressanta med
ropades återkommande som understöd till bilden
Sions vises protokoll inte i första hand att den är
av ”världsjudendomen” som ett existentiellt hot
en förfalskning utan att så många trott på den. En
mot Tyskland och den ”ariska rasen”. Dessa idéer
viktig förklaring till detta torde vara att den anutgjorde också ett viktigt motiv till folkmordet på
knöt till sedan länge etablerade föreställningar om
Sions vises protokoll utgiven i
Europas judar.
judisk illvilja, makt och konspirationer, erbjöd en
Syrien 2005.
allomfattande och enkel förklaring till komplexa
EFTERKRIGSTIDEN OCH IDAG
och för många hotfulla skeenden, och pekade ut
Spridningen och bruket av ”protokollen” fortsatte
en tydlig och bekant ”fiende”.
under efterkrigstiden. Flera av dess bärande idéer
Segheten och attraktionskraften i denna typ av
reproducerades i den sovjetiska ”antisionistiska”
föreställningsvärld illustreras av de konspirationspropagandan. Enligt historikern Richard S. Levy
teorier som sprids i stor omfattning idag. Många
publicerades i Sovjetunionen mellan 1967 och
av dem, om än inte alla, är tydligt antisemitiska
1980-talet fler än 150 antisemitiska verk, av vilka
alternativt bygger vidare på ursprungligen antijuåtskilliga var inspirerade av Sions vises protokoll.
diska mytbildningar. Trots att ”protokollen” i 100
Falsariet kom också att fortsatt ha, och har än idag,
år varit kända som en grov förfalskning tycks deras
en betydande cirkulation i högerextrema miljöer i
förmåga att underblåsa allsköns vanföreställningar
Europa liksom i Nord- och Sydamerika. Myten om
ännu vara obruten. Deras verkanshistoria är med
en global judisk konspiration utgör även idag en
andra ord långtifrån ett avslutat kapitel, och de
katastrofala konsekvenser de lett till visar att de
central föreställning i vit maktmiljöer och är i mindre explicita former även vanligt förekommande i Svensk utgåva av ”protokollen” fortfarande måste tas på största allvar.
från 2008.
högernationalistiska rörelser i många länder.
SKMA
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Nytt svenskt institut för forskning om Förintelsen

”Institutet ska fungera som en nod där forskare
möts i en tvärvetenskaplig forskningsmiljö”
Nyligen meddelades att ett nytt, fristående forskningsinstitut med fokus på Förintelsen, Institute for Holocaust Research in Sweden (IHRS), etableras i Stockholm. SKMA
frågade IHRS:s föreståndare, historikern Karin Kvist Geverts, om bakgrunden till institutets bildande och målsättningarna med verksamheten.

landet i världen med ett Förintelsemuseum. Allt detta sammantaget gör att vi
har en annan situation idag jämfört med
för 20 år sedan och jag hoppas och tror
att vi kommer att få se många spännande
projekt finansierade som kommer att öka
våra kunskaper om Förintelsen.
Vilka är forskningsinstitutets syften
och mål?
IHRS har etablerats för att bedriva forskning om Förintelsen i alla dess aspekter,
med ett särskilt fokus på material och
ämnen av relevans för Sverige. Institutet är tänkt att fungera som en nod där
forskare från hela världen möts i en tvärvetenskaplig forskningsmiljö, och på sikt
fungera som ett komplement till det kommande Förintelsemuseet och till ett ännu
inte beslutat ledande svenskt universitet.
Hur ser finansieringen ut?
IHRS finansieras av en ideell stiftelse som
bildats av Ulrika och Joel Citron, barn till
överlevande efter Förintelsen som är födda och uppväxta i Sverige.
Vilken typ av verksamhet kommer
att bedrivas? Kommer IHRS att
bedriva egen forskning? Kommer
institutet att finansiera forskning?
I ett första steg finns medel för föreståndaren och för att kunna anordna workshopar och konferenser. Det är viktigt för
att forskare ska kunna mötas och hitta
gemensamma intressen i syfte att skriva
ansökningar om kommande forskningsprojekt. I ett andra steg ska IHRS söka
samarbete med ett universitet och då
kommer stiftelsens medel att utökas så
att även en lektor eller professor, och en
doktorand eller post dok:ar kan anstäl-

FOTO PRIVAT

Vilken är bakgrunden till etableringen av Institute for Holocaust
Research in Sweden? Är det enligt
din mening något som saknas i
Sverige när det gäller forskning om
Förintelsen där du tror att det nya
institutet kan fylla en lucka?
Som en följd av statsminister Stefan
Löfvens löfte att etablera ett Förintelsemuseum i Sverige tillsattes en utredning
under ledning av professor Birgitta Svensson. Den pekade på att det framtida Förintelsemuseet borde vara en självständig
institution vars arbete baseras på forskning och leds av forskare för att skapa
legitimitet och trovärdighet. Institute for
Holocaust research in Sweden (IHRS) har
därför bildats som ett oberoende forskningsinstitut för att stödja och vara ett
komplement till museet.
Sverige har sedan förre statsministern
Göran Perssons viktiga initiativ med boken ”Om detta må ni berätta” av Paul A.
Levine och Stéphane Bruchfeld, Levande
historia-kampanjen, Stockholmskonferenserna och bildandet av Task Force for
International Cooperation on Holocaust
Education, Remembrance and Research
(nuvarande IHRA) satsat på utbildning
och högtidlighållande av minnesdagen
men mindre på forskning. Men idag tycks
det finnas ett momentum i Sverige där
forskningen förhoppningsvis kan få en
större roll. Hösten 2020 bildade jag och
tre andra forskare ett forskarnätverk för
Förintelseforskning i Sverige som består
av ett 40-tal forskare och som har en livaktig seminarieverksamhet. Denna höst
hålls Malmöforumet och under 2022–
2023 kommer Sverige att vara ordförande
för IHRA. När museet startar sin verksamhet blir Sverige det första neutrala

KARIN KVIST GEVERTS är docent i historia
och föreståndare för IHRS. Hon har tidigare
varit universitetslektor vid Uppsala univer
sitet, forskningssamordnare på Forum för
levande historia, svensk delegat i Academic
Working Group i IHRA, och var expertsekre
terare i utredningen Sveriges museum om
Förintelsen (SOU 2020:21). Sedan den 1
april är hon föreståndare för det nystartade
Institute for Holocaust research in Sweden
(IHRS). IHRS planerar att lansera sin webb
plats under oktober månad.

las. Ämnesföreträdare behövs för att
driva forskningen framåt och Förintelseforskningen har saknat en institutionell
tillhörighet i Sverige och det hoppas vi
att Institutet kan vara. Stiftelsen har idag
inga egna medel att finansiera forskning
utan kommer att söka medel från forskningsstiftelserna men våra stadgar tillåter
att vi i framtiden tar emot donationer för
att exempelvis dela ut stipendier eller fellowships till forskare.
Vilken typ av forskningsfrågor kommer att stå i fokus?
IHRS ska initiera och bedriva forskning
om Förintelsen i alla dess aspekter men
som nämnts finns det en inriktning på
material och ämnen av relevans för Sve-
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Varför triggar Israel-Palestina
konflikten antisemitism i Sverige?
rige. Vi menar att det är viktigt
med tanke på att institutet är
verksamt i Sverige, men självklart måste även en bredare
kontext kunna studeras.
Hur kommer samarbetet
med universitet, forskarsamhälle och det kommande Förintelsemuseet
se ut och vilken blir IHRS
specifika roll i dessa sammanhang?
IHRS kommer inte att konkurrera utan tvärtom söka
samarbete med både Förintelsemuseet och forskare och
universitet i Sverige. Samtal
pågår med både forskare
och universitet och eftersom
diskussionerna ännu inte
är slutförda kan vi i nuläget
inte svara på exakt hur dessa
samarbeten kommer att se
ut, men vi hoppas och tror
att de kommer att bli många
och fruktbara.
Finns det internationella
samarbetspartner?
IHRS har en internationell
forskningsstyrelse som består av Piotr Cywiński, PhD,
Director of the AuschwitzBirkenau State Museum, Poland, Jack Kliger, President
& CEO of the Museum of
Jewish Heritage, New York,
Emile Schrijver, PhD, General Director of the Jewish
Historical Museum and the
Jewish Cultural Quarter,
Amsterdam, Stephen Smith,
PhD, Finci-Viterbi Endowed Executive Director of
the USC Shoah Foundation,
Los Angeles och Maria Zalewska, PhD, Executive Director of the Auschwitz-Birkenau Memorial Foundation,
New York.
Intervjuare: Henrik Bachner
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ropa.” och (2) ”Utan en sådan
kommer det inte att finnas
stora chanser att ta itu med
andra problem i Mellanöstern.”
Samma år svarade närmare 60
procent av invånarna i EU att
de betraktade Israel som det
största hotet mot världsfreden i en opinionsundersökning gjord av EU-kommissionen.
Likväl sticker Sverige ändå ut i en internationell jämförelse och tillhör utan tvekan de europeiska länder där den IP-centriska världsbilden
historiskt varit som starkast. Svensk media är
också oerhört fokuserad på IP-konflikten, även
om det finns lite forskning på just detta område.
Samtidigt går det att se en klar avmattning i den
IP-centriska världsbilden i Sverige under senare
år. Detta går att se till exempel i den årliga utrikesdeklarationen där andra konflikter numera
får mer uppmärksamhet än IP-konflikten.

Det har sedan länge funnits en tydlig koppling mellan
Israel-Palestinakonflikten och vissa typer av antisemitiska
yttringar i Sverige. I en rapport för Segerstedtinstitutet har
statsvetaren och Mellanösternforskaren Anders Persson
analyserat sambandet. Här presenterar han sina slutsatser.

I

våras skrev jag en rapport på uppdrag av
Segerstedtinstitutet vid Göteborgs universitet om hur mitt forskningsområde,
Israel-Palestinakonflikten (hädanefter
IP-konflikten), påverkar antisemitismen i
Sverige. Jag intervjuade en rad nyckelpersoner
och gjorde studiebesök i de mest kända utanförskapsområdena i våra tre storstäder. Rapporten
blev klar i början av april och publicerades sedan
den 10 maj – samma dag som upptrappningen
mellan Hamas i Gaza och Israel bröt ut efter en
tids oroligheter på Tempelberget och i stadsdelen Sheikh Jarrah i östra Jerusalem. Det innebar
att rapportens argument och slutsatser omedelbart kom att testas mot verkligheten.
I likhet med många andra akademiska begrepp är det omtvistat exakt hur antisemitism
bäst bör definieras. I min rapport förstås antisemitism som seglivade tankestrukturer med
djupa rötter i den kristna, västerländska kulturen. Vidare har antisemitismen två utmärkande
kännetecken: det första och viktigaste är att judar tillskrivs en kosmisk, satanistisk ondska olik
andra grupper och annan typ av rasism; det andra är att judar bedöms utifrån en egen standard
som inte gäller andra. Båda dessa är också enkelt
överförbara på Israel.
IP-CENTRISK VÄRLDSBILD

Rapporten utvecklade ett analytiskt ramverk
bestående av tre breda komponenter för att
kunna studera hur IP-konflikten påverkar antisemitism i Sverige: (1) en världsbild där IsraelPalestinakonflikten är central; (2) delegitimering
av Israel, israeler och sionism; (3) antisemitiska
tankestrukturer som överförs på Israel.
Den IP-centriska världsbilden innebär att
konflikten ses som viktigare än andra konflikter
och som nyckeln till fred i Mellanöstern. Denna
världsbild delas av såväl andra europeiska stater
som tidigare amerikanska presidenter. EU fastställde till exempel i sin säkerhetsstrategi från
2003 explicit vad som under tre årtionden varit
Europas tvillingnarrativ gällande Mellanöstern:
att (1) ”En lösning av den arabisk-israeliska
konflikten är en strategisk prioritering för Eu-

DELEGITIMERING

Den andra komponenten i studiens ramverk är
delegitimering av Israel, israeler och sionism.
Konsekvenserna av den här typen av delegitimering blir då att Israel inte ses som en legitim stat,
att israeler inte ses som ett folk, samt att sionismen inte ses som en legitim politisk ideologi. En
vidare konsekvens av delegitimeringen blir att
palestinier och andra, antingen med hänsyn till
ideologi eller av vana, ofta talar om israeler som
”judar”, ”sionister”, ”ockupanter” eller andra epitet. Det är framförallt kollapsandet av judar och
israeler till ett eller en kategori som öppnar vägen för stereotypisering och antisemitism. Allra
tydligast blir detta när judar hålls ansvariga för
Israels agerande.
Ibland ses sionismen också av palestinier och
andra i Mellanöstern, samt deras allierade, som
en konspiration för olika typer av intressen snarare än som en politisk ideologi. Detta är delvis
ett resultat av den aggressiva antisionism som
länge bedrevs av Sovjetunionen. Samtidigt är
det också viktigt att ha i åtanke att det stora
flertalet palestinier naturligt betraktar sig som
antisionister och ofta upplever sionismen som
ett hot enligt samma logik som att de flesta israeliska judar inte identifierar sig med palestinsk/
arabisk nationalism och militant islamism.
Den tredje komponenten i studiens ramverk
är antisemitiska tankestrukturer som överförs
på Israel. Som nämndes tidigare är det främsta kännetecknet på antisemitism och det som

TYDLIG KOPPLING

Rapportens första stora slutsats är att det
har funnits en tydlig koppling mellan IPkonflikten och antisemitism i Sverige alltsedan Junikriget 1967. Historisk forskning
av Henrik Bachner och andra har tydligt
belagt detta, likväl är sambandet tydligt i
Brottsförebyggande rådets (Brå) hatbrottsstatistik som sträcker sig tillbaka till 2008.
Mycket av den antisemitism som syns,
hörs och som det talas mest om i Sverige
är kopplad till IP-konflikten. Det kan gälla
aggressiva gatudemonstrationer, hetsiga
inlägg i media, karikatyrer i svensk press
som tenderar att komma i samband med
upptrappningar i IP-konflikten, och så vidare.
Antisemitism kopplad till IP-konflikten
synliggörs också mer på grund av att den
ofta används som ett slagträ i den politiska debatten, framförallt när den härstammar från vänstern/muslimer/islamister,
vilket då används av andra politiska krafter för att diskreditera tillståndet i Sverige
under den nuvarande socialdemokratiskt
ledda regeringen.
En annan slutsats är att Malmö sticker
ut i rapporten. Det första Gazakriget
2008–09 blev en vändpunkt för antisemitismen i staden med ett mycket råare

klimat, aggressivare gatudemonstrationer,
hätskare stämning mot judar, svårigheter
för polisen att hantera demonstrationerna,
en flathet till en början från politiskt håll
inför problemen med mera. Under de senaste 20 åren har antalet medlemmar i judiska församlingen i Malmö minskat från
närmare 900 till cirka 380, vilket gör statistiken kring hatbrott mot judar i Malmö
ännu mer anmärkningsvärd.
Annan ny forskning från Mirjam Katzin
bekräftar bilden av Malmö som särskilt
problematisk vad gäller hur IP-konflikten
påverkar antisemitism i staden. En anledning till varför det ser ut såhär kan vara
att det helt enkelt bor fler människor med
bakgrund i Mellanöstern i Malmö än i övriga delar av Sverige. Det finns inga officiella siffror på hur många palestinier
som bor i Sverige men Palestinas förra
ambassadör till Sverige, Hala Fariz, uppskattar antalet till åtminstone 75.000 personer, varav många bor i södra Sverige:
Malmö, Helsingborg och min hemstad
Landskrona.
En tredje slutsats är att kopplingen mellan IP-konflikten och antisemitismen i
Sverige mattats av under senare år på samma sätt som den IP-centriska världsbilden
gjort i Sverige. Mellan 2017 och fram tills
den senaste upptrappningen i Gaza i maj i
år har det varit få uppmärksammade antisemitiska incidenter i Sverige kopplade
till IP-konflikten, vilket bland annat syns
på SKMA:s blogg. Den senaste toppnoteringen för antalet polisanmälda brott med
antisemitiskt motiv i Brås statistik 2018 beror inte som de tidigare toppnoteringarna
2009 och 2014 på krigsutbrott i IP-konflikten. I stället handlade toppnoteringen
2018 om ökad anmälningsbenägenhet,
fler hatbrott på nätet och olika aktiviteter i
samband med valrörelsen 2018.

samma dag
som
rapporten publicerades.
Precis som
i de tidigare krigen
mellan Israel och Hamas
2008–09 och 2014 triggade den senaste
upptrappningen antisemtism i Sverige,
om än i mindre omfattning än under de
två tidigare krigen. Detta berodde förmodligen på att upptrappningen bara
varade i elva dagar, att antalet döda var
nästan 90 procent lägre än under kriget
2014, samt att covidrestriktioner försvårade gatudemonstrationer i Sverige, vilka
trots allt förekom i en rad svenska städer
tillsammans med bilkaravaner.
Ett annat resultat av den senaste upptrappningen är den förändrade gatubilden
i Malmö vad gäller affischering, klistermärken och klotter med budskap kopplade
till konflikten. Än idag (september 2021),
fyra månader efter upptrappningen mellan
Israel och Hamas är stora delar av centrala
Malmö och Rosengård fyllda av anti-israeliska och pro-palestinska budskap. Det
är såklart svårt att på ett vetenskapligt sätt
jämföra eller mäta graden av affischering,
klistermärken och klotter över tid i Sverige
som är kopplat till IP-konflikten, men det
är värt att nämna att en motsvarande gatubild inte gick att skönja under mina besök i
Stockholm och Göteborg efter upptrappningen. Även här sticker Malmö alltså ut
och det har varit tydligt sedan det första
Gazakriget 2008–09 att upptrappningar
och krigsutbrott i
IP-konflikten lämnar tydligare ärr i
Malmö än på andra
platser i Sverige.

RISK FÖR NYA UTBROTT

I rapportens slutsatser skrev jag att precis
som tidigare upptrappningar och krigsutbrott i konflikten triggat antisemitism
i Sverige finns det stor risk att framtida
upptrappningar och krigsutbrott också
kommer att göra det, i synnerhet ifall de
är kopplade till de heliga platserna i Jerusalem. Detta var exakt vad som skedde

Anders Persson
Anders Persson är statsvetare och
Mellanösternforskare vid Linnéuniversitet.
Han är författare till Segerstedtinstitutets nya
rapport ”Israel-Palestinakonfliktens påverkan på
antisemitism i Sverige: världsbilder, delegitimering
och tankestrukturer”. Twitter: @82AndersPersson
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verkligen skiljer antisemitism från andra
typer av rasism att judar tillskrivs egenskaper som närmast kan liknas vid kosmisk
eller djävulusisk ondska. Denna kosmiska
ondska kan föras över på Israel genom att
utmåla Israel som en närmast unikt ondskefull stat eller genom grava och osakliga överdrifter såsom att Israel beter sig
som nazister och bedriver en Förintelse
eller ett folkmord mot palestinierna. Ett
typexempel på detta återfinns hos Nobel
pristagaren i litteratur, José Saramago
(1922–2010), som vid ett besök i Ramallah
under den andra intifadan sade att det som
hände i Palestina var ett brott på samma
plan som det som hände i Auschwitz. En
reporter från Haaretz frågade Saramago
var någonstans gaskamrarna fanns, varpå
han svarade ”att hittills, så finns det inga”,
samt att det var författares privilegium att
göra känslomässiga jämförelser i syfte att
chockera människor till uppvaknande.

Postkolonialism och folkmordet på Europas judar

Förintelsen
– en sanning bortom svart och vitt
Det pågår en debatt initierad av postkoloniala tänkare som ifrågasätter Förintelsens särdrag
och menar att folkmordet på Europas judar ska ses i ljuset av tidigare koloniala förbrytelser.
Synsättet finner bifall både till vänster och höger, men möter också stark kritik. Förintelseforskning i postkolonialismens tjänst bidrar inte mycket till en förståelse av historien, menar
Steffen Klävers i boken Decolonizing Auschwitz? Charlotte Wiberg skriver om Klävers bok och
den debatt som nu rasar i Tyskland och av somliga kallas ”den nya historikerstriden”.

F

ör omkring fyra
månader
sedan
kom det tyska officiella erkännandet
av folkmorden mot
Herero och Nama i dagens
Namibia under åren 1904 till
1908. En överenskommelse
har träffats mellan Tyskland
och Namibia vad gäller ekonomiskt bistånd; en överenskommelse vissa företrädare
för offergrupper starkt motsatt sig och som handlar om
”utvecklingshjälp” till landet,
alltså inte officiell ersättning
för folkmorden. Nog finns det
en viss bismak av paternalism
i detta. Men det hela är naturligtvis ett steg i en utveckling där de koloniala brotten
mer och mer diskuteras och
tas på allvar.
Den långvariga bristen på
erkännande av och över huvud taget större medvetande
om tyska förbrytelser under
kolonialismen har varit en driving force i den forskning som
velat se Förintelsen i ljuset av
tidigare koloniala folkmord
och generell rasism. Nästan
samtidigt som den tyska staten officiellt erkände folkmorden på Herero och Nama
öppnades Humboldt Forum
i Berlin, en återuppbyggnad
av kejsardömets residensslott
som gjorts till ett museum
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för ”hela världens kultur”. En
katastrofalt dålig idé, menar
Arvid Jurjaks i Sydsvenskan
(14/6). Av någon anledning
återges inskriptionen på kupolen i sin ursprungliga form –
”Alla jordens folk ska knäböja
inför Jesus”. Och i innanmätet
visas mängder av kolonialt
stöldgods upp.

DET FINNS ALLTSÅ en hel del
att göra upp med. Men är
det meningsfullt att omtolka
eller tolka in Förintelsen i
den koloniala traditionen? I
sin avhandling Decolonizing
Auschwitz? Komparativ-postkoloniale Ansätze in der Holo
caustforschung (2019) kritiserar antisemitismforskaren
Steffen Klävers sådana försök.
Han gör det omsorgsfullt och
försöker göra de tankebanor
han avläser (eller ”rekonstruerar”, som han kallar det) rättvisa. Det finns, som jag ser
det, inslag han hade kunnat
vara långt mer kritisk mot.
Men det borgar förvisso för
intellektuell hederlighet att
han söker undvika att läsa in
olika intentioner på ett sätt
som skulle kunna handla om
missförstånd.
Klävers inleder med ett
återbesök till åttiotalets Historikerstreit, som en slags föregångare till dagens diskussion.

Då var det framför allt Ernst
Noltes tolkning av Förintelsen
som ett slags svar på sovjetisk
terror som gav upphov till en
stark motreaktion och en utförlig debatt i tyska medier.
Nolte skrev (i min översättning efter citat i Klävers bok):
”Fullföljde nationalsocialisterna, fullföljde Hitler ett ’asiatiskt dåd’ kanske helt enkelt
därför att de såg sig själva och
andra som dem som potentiella eller faktiska offer för ett
’asiatiskt’ dåd? Var inte ’ArkipelGULagen’ ursprungligare
än ’Auschwitz’?”
Denna fullständigt infama
tolkning av Förintelsen kan
i och för sig sättas i relation
till postkoloniala synsätt i så
måtto att även den ger upphov till frågor om Förintelsens unicitet och rötter, men
den bygger på en fullständig
projektion av ”det onda” i det
att den ger det en (extremt
märklig) ”asiatisk” inramning.
För postkoloniala tänkare gäller det motsatta. Det är den
egna majoritetskulturen som
är problematisk. Inte nödvändigtvis den tyska men den
västerländska, ibland mer vagt
den ”moderna”. Men faktum är
att de senaste månaderna har
en debatt uppstått i Tyskland
som ibland kallas ”den andra
historikerstriden”, och där

postkolonialt tankegods förbinds med en kritik av synen
på Förintelsen som unik på ett
sätt som finner bifall till både
vänster och höger, men alltså
också stöter på stark kritik.

HUVUDPERSONERNA BLAND postkoloniala tänkare i boken är A.
Dirk Moses och Jürgen Zimmerer, även om långt fler namn
naturligtvis nämns. Även i den
uppblossade debatten är Moses central, tillsammans med
Michael Rothberg, som också
behandlas i boken – jag går in
på debatten senare.
I en uppsats från 2011 menar A. Dirk Moses att den koloniala aspekten av det tyska
erövringskriget österut för
mer ”Lebensraum” inte tillräckligt beaktats. Anledningen
menar han är att det ses som
tabu att inte betrakta Förintelsen som en unik händelse. Frågan är för emotionellt laddad
och ligger till grund för en viss
identitetsuppfattning. ”Medan
de som förfäktar singularitetstesen ser ett blasfemiskt
hån av offren i varje form av
jämförelse, ser deras motståndare, analogt med förebråelsen
om Förintelseförnekande, ett
förnekande av alla andra folkmord” (citat ur Klävers bok,
min översättning).
Detta är den ena huvudfrågan vad gäller det postkoloniala synsättet på Förintelsen:
frågan om dess unicitet och
en därmed sammanhängande
eventuell offerhierarki, där
de judiska offren alltså skulle
ha en särställning gentemot
andra offergrupper, samt

hierarkisering av minnet där
Förintelsen tränger ut andra
folkmord ur det kollektiva
medvetandet. Klävers påpekar att bilden av nazismens
”lösning” på ”judefrågan” som
unik snarare kräver än utesluter en jämförelse med andra
folkmord för att dess specifika egenskaper ska förstås.
Och att det naturligtvis går
att ha ett aktivt medvetande
även om kolonialismen och
andra historiska grymheter
vid sidan av Förintelsen. Han
medger dock en viss fixering
vid Förintelsen i tysk minneskultur som hänger samman
med en nationell identitet
som ”världsmästare i sonande
av historisk skuld”. Av ett negativt arv har det alltså blivit
en positiv identitet.

DEN ANDRA HUVUDFRÅGAN är
den om förhållandet mellan antisemitism och andra
former av rasism, eller om
antisemitism över huvud taget ska ses som en form av
rasism. Mot vår tids formel
om skapandet av ett ”vi” och
ett ”dem”, ett ”othering” i alla
former av fördomsmönster
tar Klävers upp bilden av juden som en absolut ”motras”
(Gegenrasse) som inte ens går
att fixeras i mänskliga kategorier och framför allt inte ses
som mindervärdig eller underlägsen enligt gängse manér utan tvärtom som otroligt
mäktig.
Den eliminatoriska antisemitismen var en specifik ideologi, en världsbild byggd på en
frälsningstanke, där alla judar
måste försvinna för att världen
ska kunna bli ”rättvänd”. Varken eugeniken eller den föregivet ”vetenskapliga” rasismen
med dess skallmätningar hade
egentligen, menar Klävers,

med detta att göra. Att förinta
judar var ett självändamål, och
snarare än en utlöpare av det
moderna samhället en motreaktion mot det och mot den
moderna kapitalismen som
judarna associerades med.
Klävers lutar sig mot den
mar xistisk a
historikern
Moishe Postones tolkning av
Tredje rikets
antisemitism.
Dock fanns ju,
som Klävers
själv påpekar,
också tydliga
linjer bakåt
mot den kristna antijudiska traditionen.
För Klävers handlar det
helt enkelt om att försöka
förstå historien som den var,
inte upprätta en offerhierarki. Det finns ett tydligt drag
av ressentiment i den inom
postkolonialt tänkande kritiskt yttrade föreställningen
om att Förintelsen har en
särställning. Ibland sägs det
bero på dess ”vita” offer. Är
judar vita? De har historiskt
inte associerats med vithet,
samtidigt är det onekligen så
att judar inte nödvändigtvis
känns igen som just judar i
en vit majoritetsbefolkning.
Givet att antisemitismen inte
fungerar som andra typer
av rasism eller ens är rasism
i gängse mening ställer jag
mig frågan om det egentligen är meningsfullt att tänka
på judar i termer av vita eller icke-vita. Naturligtvis, för
nazisterna var det av yttersta
vikt att judar inte skulle räknas som ”arier”, men för att
upprätthålla förföljelsen och
slutligen genomföra Förintelsen krävdes ju en mängd
hjälpmedel: miljoner tyskar

i offentlig tjänst tvingades
tillhandahålla ett ”arierbevis”
som gick tillbaka två generationer och namnen Sarah och
Israel tillades i judars identitetshandlingar. Det fanns ett
antal föreställningar om hur
judar skulle kännas igen, genom deras inbillade negativa egenskaper,
så att arier
inte
skulle
”låta sig luras”
och inlåta sig
med dem.
För
den
övertygade vita
rasisten i dag
är juden fortfarande inte vit, medan judar
på vissa antirasistiska håll, som
sagt, ses som vita och därför
privilegierade. Askenasiska judar som är tillräckligt ljushyllta
(alla är inte det) är onekligen
vita i vissa avseenden; de lär
inte utsättas för rasprofilering
av polis och ordningsvakter
och kanske inte utsätts för diskriminering på bostadsmarknaden, till exempel. Men det
betyder ju inte att de inte kan
utsättas för andra former av
diskriminerande behandling,
och fortfarande är omgärdade
av de fantasier om makt som
är utmärkande för antisemitismen. Varken vithet eller ickevithet, med andra ord, är något
som särskilt väl tjänar analysen
av antisemitism och hur den
drabbar judar, och kanske behöver vi försöka komma bort
från den kategoriseringen när
det gäller hur vi ser på judars
identitet.

ZIMMERER GÅR INTE närmare
in i antisemitismens föreställningsvärld, men skriver
i en annan text från samma
år, 2011, att Förintelsen kan

förstås som ett upp och nedvänt kolonialt dåd – nämligen
som ett försök att befria sig
från dem tyskarna uppfattade
som sina kolonisatörer, alltså
judarna. Här finns förvisso
föreställningen om juden
som mäktig representerad,
men inte vidare utforskad
och, enligt Klävers, satt inom
fel ramar.
A. Dirk Moses går ännu
längre än Zimmerer i det att
han ser Förintelsen som ett
”subalternt folkmord” (subalterner Genozid). Den skulle
alltså vara en försvarsmekanism utifrån ett utsatt perspektiv. Moses menar förstås
inte att judarna i realiteten
skulle utgöra en fara, men att
de gjorde det i nazismens föreställningsvärld. Tolkningen
av den tyska befolkningen och
nazisterna som ”subalterna” är
dock så bisarr att jag har svårt
att ens ta resonemanget på allvar. Subaltern är ju den som i
realiteten saknar all form av
egenmakt. Men återigen ska
Förintelsen pressas in i ett
postkolonialt betraktelsesätt,
där den möjliggjordes av kolonialismen. Och återigen kommer man därmed inte åt dess
”varför”.
Klävers gör en utflykt tillbaka till nittiotalet och diskussionen efter Zygmunt
Baumans bok Auschwitz och
det moderna samhället. Inte
heller genom att lägga skulden på det moderna samhället
kommer man åt ett ”varför”;
däremot ett ”hur”. Kanske kan
man på motsvarande sätt se
hur kolonialismen öppnat
dammluckorna och släppt lös
folkmordens förbannelse över
oss. Kanske. Men ändå hittar
man inte det partikulära i Förintelsen med kolonialismens
nyckel.
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och händelser utbrytbara med
varandra.

SÅ LÅNGT KLÄVERS bok. I ett
inlägg i den schweiziska publikationen Geschichte der
Gegenwart med titeln ”Der
Katechismus der Deutschen”
från 21/5 går Moses till hård
attack mot vad han beskriver
som en sakrosankt Förintelsekult i Tyskland, skyddad av
”överstepräster” som i syfte
att hålla sig väl med ”eliter i
Amerika och Israel” (Storbritannien nämns också först
men faller betecknande nog
snabbt bort) agerar grindvakter mot att släppa in andra
offergrupper i det kollektiva
minnet. Det är intressant och
egendomligt att detta kommer
samtidigt som
det ju ändå
sker vissa om
än begränsade genombrott i umgänget med
det koloniala
förflutna. En
historiker
som Götz Aly,
som forskat
mycket om Förintelsen, har
till exempel börjat ägna sig
åt den koloniala historien.
Aly ser, säger han i en intervju i tysk radio, en avgörande
skillnad mellan de olika folkmorden i det att de koloniala
övergreppen handlade om
underkuvande och om att slå
ner motstånd i syfte att vinna
makt över territorier och tillgångar medan Förintelsen,
återigen, var ett självändamål.
Aly vill heller inte tala om en
”Historikerstreit 2.0” eftersom
han inte vill tillmäta debatten
alltför stor betydelse.
Det återstår väl att se hur
betydelsefull dagens debatt
kommer att bli. Problemet
med den är förstås den mer
eller mindre tydliga udd mot
judar som finns hos vissa
inom postkoloniala betraktelsesätt. Som historikern

Saul Friedländer skriver i en
kommentar i Die Zeit (7/7)
handlar de mystiska ”eliter” i
USA och Israel (tankefiguren
”USrael” som är populär på
mer eller mindre medvetet
antisemitiska håll kommer i
tanken) som Moses talar om
helt enkelt om judar. Moses
menar att det härskar en filosemitism i Tyskland som
utmanas av ett postkolonialt
betraktelsesätt där judar inte
enbart är offer. Här måste jag
erkänna att nackhåren reser
sig. Vissa judar som enligt
Moses inte är eller varit progressiva nog får sina fiskar
varma. Mitt intryck är att
problemet ligger hos Moses
själv, som blandar ihop erfarenheten av att vara offer
med egenskapen av att
vara god. Judar måste, på
klassiskt manér, ”bevisa
sig”; bevisa att
de är värda offerstatus och
ha ”rätt” attityd vad gäller
Israel och palestinier. Som icke-tysk är det
lite svårt att ta ställning till
hävdanden om att den tyska
politikereliten är alltför snar
att identifiera sig med Israel
i konflikten och har ett defaultläge där Israel alltid gör
rätt. Men frågan är om det
logiskt hänger samman med
synen på Förintelsen? Moses
och meningsvänner till honom menar att muslimer och
svarta och de minnesrum
de bär måste ges utrymme i
Tyskland. Det är lätt att instämma i det. Men frågan är
vem uppmaningen ska riktas
mot. Förintelseforskare är
förmodligen fel adressat.
När Israel blir ett vitt koloniseringsprojekt, såsom
det ibland betraktas med ett
postkolonialt betraktelsesätt,
och som ligger tätt under ytan
i Moses texter, skrivs historien

”Varken vithet eller icke-vithet är
något som särskilt
väl tjänar analysen
av antisemitism.”

om. I stället för att vara resultatet av en realitet där judar
inte varit önskvärda i den
”vita” och kristna världen ses
Israel nu som en utlöpare av
denna värld. Kolonialismens
sista utpost, så att säga. I detta
synsätt förnekas också judars
historiska koppling till området. Israel som en anomali
i matrisen vitt-ickevitt tycks
lika lite kunna hanteras som
det faktum att Förintelsen följer en egen logik.

KLÄVERS BOK ÄR viktig som
en ingång till den debatt som
nu rasar i Tyskland, och naturligtvis inte bara till den.
Förintelsen och dess arv är
inte bara en tysk angelägenhet. Vad jag saknar i boken,
som så ofta när det gäller Förintelsen, är en diskussion om
folkmordet på romer, ”tvillingfolkmordet” så att säga,
och hur Porajmos och Shoah
relaterar till varandra. Det
vore belysande och en välgärning i sig, då kunskapen om
Porajmos generellt är låg.
Klävers avslutar sin bok
med ett befarande att den
postkoloniala trenden i synen
på Shoah går hand i hand med
en antisionistisk strömning
som vill bidra till att delegitimera Israel. Detta är dock,
menar han, ett tema för en
möjlig vidare undersökning
och inte något han närmare
kunnat gå in på inom ramarna
för Decolonizing Auschwitz?
Tveklöst är det en viktig fråga.
Och det är över huvud taget
värt att hålla ögonen på tendenser där uppfattningen om
att minnet av Shoah tar för
stor plats och skulle tränga ut
andra minnen går hand i hand
med ett ressentiment mot judar som grupp.
FOTO SOFI BORNHEIM

MICHAEL ROTHBERG ÄR en
amerikansk litteraturvetare
som infört begreppet ”multidirectional memory”. Det
är en tanke om att minnen
av historiens missgrepp och
barbarier föder sig av varandra snarare än utesluter varandra. Hans ingång i sin bok
från 2009 med samma titel
(Multidirectional Memory.
Remembering the Holocaust
in the Age of Decolonization)
var förekomsten av ett Förintelsemuseum i Washington, och frånvaron av samma
uppmärksamhet för slaveriets
historia. Nu har det faktiskt
tillkommit ett sådant museum. En kan i praktiken se hur
en allt rikare brokad av den
mänskliga historiens grymheter täcker en alltmer internationell minneskulturs väggar.
I Rothbergs bok ifrågasätts
dock föreställningen om minneskultur som en slags tävling om plats, vilken han såg
i diskussionen om Förintelsemuseet vs det frånvarande
museet om slaveriet. Ändå
finns menar Klävers i Rothbergs bok från 2009 en idé
om att synen på Förintelsen
som singulär i praktiken ställer sig i vägen för andra minnen och upprättar en hierarki.
Med ett begrepp från Freud
menar han att Shoah och det
starka fokus som råder på den
fungerar som ett ”täckminne”;
ett minne som döljer andra,
mörka minnen. Klävers påpekar att ett täckminne i freudsk
mening är ett harmlöst minne
som skyddar psyket från att
minnas saker som kan skada
självbilden eller bilder av familjen, och att det är svårt att
applicera på något så i universell mening upprörande som
Förintelsen. Ett täckminne är
också ett minne som står för
andra minnen; andra trauman. På så sätt är det paradoxalt en ingång till dessa, andra
minnen. Här menar Klävers
att Rothberg i alltför hög grad
gör olika historiska trauman

Charlotte Wiberg
Fri skribent och filmvetare.

Utbildning för samhällsvägledare i Göteborg

”Frågan om antisemitism måste vara en del av den
samhällsorientering som nyanlända får”

U

FOTO PRIVAT

nder vårterminen höll SKMA Många av deltagarna som går samhällstvå utbildningsdagar för ett 30- orientering kommer från dessa länder
tal samhällsvägledare på Inte- och bär många gånger dessa föreställgrationscentrum i Göteborgs stad. Inte- ningar med sig. De flesta av dessa männgrationscentrum erbjuder bland annat iskor har aldrig fått dessa föreställningar
samhällsorientering för personer som ifrågasatta eller än mindre motsagda och
nyligen beviljats uppehållstillstånd och då kan jag tycka att man faktiskt inte helsom ingår i arbetsförmedlingens etable- ler har fått en ärlig chans att ifrågasätta
ringsprogram. Samhällsvägledare kallas dessa värderingar.
de som undervisar i samhällsorientering
Utifrån vårt uppdrag att förmedla demoi Göteborg, på andra håll i landet används kratiska värden och mänskliga rättigheter
andra titlar som till exempel samhällsin- så måste frågan om antisemitism vara en
formatörer.
självklar del av den samhällsorientering
Första utbildningsdagen ägde rum i fe- som nyanlända får. Min förhoppning är
bruari, då Mathan Shastin Ravid föreläste att fler aktörer som arbetar med samhällsoch ledde diskussioner om antisemitism orientering, eller andra insatser riktade
historiskt och idag. Fokus låg till stor del gentemot nyanlända, ska få upp ögonen
på konspirationsteorier och antisemitism för omfattningen av problematiken.
i debatten om Israel.
Den andra utbildningsdagen ägde rum Vad har utbildningarna resulterat
i, till exempel i form
i juni och leddes av Mathan
av nya kunskaper och
Shastin Ravid och Niclas
insikter? Var det något
Blom. Då ägnades mycket
under utbildningarna
tid åt samtal kring hur man
som var extra intressant
undervisar om antisemitism
eller viktigt just för er
och svåra frågor som kan
grupp?
dyka upp i klassrummet.
Niclas Blom presenterade
För det första så har det
SKMA:s och Forum för leinneburit att alla samhällsvande historias utbildningsvägledare numera förväntas
material Antisemitism – då Anders Boklund Ferreira
prata om antisemitism inom
och nu, och gav tips och råd
ramen för samhällsorienteom hur man som lärare kan använda ma- ringen. Jag skulle även säga att en förståterialet.
else för hur konspirationsteorier befäster
Den som tog initiativ till utbildningarna och återskapar antisemitiska tankegångar
med SKMA är Anders Boklund Ferreira, har varit en ögonöppnare för många. Unenhetschef för kompletterande integra- der utbildningen utgick vi ju mycket ifrån
tionsinsatser på Göteborgs stad. I inter- Israel-Palestinakonflikten och diskuterade
vjun nedan berättar han om bakgrunden vad som är en legitim kritik gentemot statill initiativet och vad det lett till.
ten Israel och vad som är generaliserande
och antisemitiskt. För mig blev det tydligt
Varför har ni gjort denna satsning
att det som många uppfattar som en makoch tagit initiativ till dessa fortbildtobalans i den konflikten gör att många
ningar med SKMA om antisemiokritiskt tar till sig generaliserande/antitism?
semitiska slutsatser som man aldrig skulle
Antisemitismen i Sverige är ett stort och accepterat i en annan kontext.
växande samhällsproblem som jag är rädd
Just det här med att sortera i vad som
för att många underskattar. En av anled- är en legitim kritik gentemot staten Israel
ningarna till detta är att vi de senaste åren och vad som är antisemitiska påståenden
haft en stor invandring från länder där är en nyttig övning för alla. Att prata om
antisemitismen är ett politiskt redskap detta utan att vara dömande gör att man
som flitigt används av många regimer. vågar öppna sig och reflektera kring var-

för man inte ifrågasätter vissa saker. Ett
uttalat mål med samhällsorienteringen
är att denna ska ligga till grund för en
fortsatt kunskapsinhämtning för deltagarna. Att vara insnörd i konspirationsteorier försvårar, eller kanske till och med
omöjliggör detta. Genom att bemöta
människor utifrån deras erfarenheter,
men också genom att ställa kritiska frågor, kan man många gånger öppna för
andra perspektiv och tankesätt – vilket
bidrar till en bättre samhällsorientering
och i förlängningen också till en bra start
i Sverige för nyanlända.
Vilken nytta tror du att lärarna
kommer ha av SKMA:s fortbildningar i framtiden? Planerar ni att
fortsätta fördjupa er i ämnet antisemitism framöver?
Vi ser det som att vi bara har börjat fördjupa oss i detta och kommer att fortsätta
med fortbildningar och workshops – gärna tillsammans med er på SKMA. Detta
är som jag sagt ett stort problem som inte
avhjälps genom några punktinsatser, utan
något som väldigt målmedvetet måste integreras i undervisningen. Kunskapen om
hur man bemöter ett konspiratoriskt tänkande är ju en kompetens som man måste utveckla över tid. Just vikten av att veta
hur man bemöter detta på ett sätt som
inte förstärker den andres uppfattningar
är också något som vi har tagit fasta på
och pratat mycket om.
I spåren av pandemin så har vi ju också
sett en lägre vaccinationsvilja hos vissa
grupper som ibland kan vara ett resultat
av felaktig information eller till och med
konspirationsteorier. Här ser ju vi att vi
haft nytta av er utbildning för att bättre
förstå dessa mekanismer och bemöta dem
på ett konstruktivt sätt. Vi ser ju att det
är långt ifrån omöjligt att förändra värderingar man fostrats in i. Dels genom
att man faktiskt får kunskap om det, dels
genom att man tillåts bli utmanad genom
kritisk diskussion. Även om man inte helt
köper det som vi säger så har vi presenterat ett annat perspektiv som på sikt kan
leda till förändringar.
Intervjuare: Mathan Shastin Ravid
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Nutida antisemitism i fokus på lärarfortbildningar
2018 LANSERADES ”ANTISEMITISM – då
och nu”, det digitala informations- och utbildningsmaterial som SKMA tagit fram
tillsammans med Forum för levande historia (FLH). Syftet med materialet, som
också finns i en lättläst version, är att ge
grundläggande, forskningsbaserade kunskaper om antisemitism i ett historiskt
och samtida perspektiv. Förhoppningen
är också att öka förståelsen för varför
antisemitism utgör ett problem, samt
öka förmågan att identifiera och bemöta
antijudiska uppfattningar.

Och tas frågan om antisemitism, inklusive antisemitism relaterad till Israel, på
allvar i den bredare debatten om rasism
i Sverige idag?
Därefter följde ett samtal mellan SKMA:s kanslichef och utbildare
Mathan Shastin Ravid och Jennie Sivenbring, forskare och lärare vid Segerstedtinstitutet vid Göteborgs universitet,
som fokuserade på hur man som lärare
kan agera i mötet med ungdomar som
ger uttryck för antisemitiska och extrema åsikter, samt vad som är viktigt
att tänka på och ägna mycket tid åt i
undervisning om antisemitism. Båda
samtalen modererades av FLH:s Madelene Persson. Även fortbildningsdagen
2 september avslutades med ett pass av
Niclas Blom, som visade hur lärare kan
få stöd av materialet ”Antisemitism – då
och nu” i samtal om antisemitism relaterad till Israel.
På de två fortbildningsdagarna i juni
och september deltog sammanlagt ca 120
lärare från hela landet. SKMA och FLH
planerar att genomföra fler liknande lärarfortbildningar under våren 2022.

DEN ANDRA FORTBILDNINGSDAGEN ägde
rum 2 september och hade fokus på antisemitism i debatten om Israel och Palestina. Henrik Bachner föreläste om nutida
antisemitism och deltog i ett samtal med
journalisten Somar Al Naher som berörde frågor som: Hur kan antisemitiska uttryck skiljas från (icke-antisemitisk/legitim) politisk kritik som riktas mot Israel?
Vilken roll spelar Israel-Palestinakonflikten för den antisemitism som återfinns i
grupper med bakgrund i Mellanöstern?

FOTO: JANIS LUKA
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SEDAN LANSERINGEN HAR SKMA och FLH
tillsammans genomfört en rad lärarfortbildningar om antisemitism där deltagarna också fått tips och råd kring hur
man kan använda utbildningsmaterialet i
undervisningen. De senaste två fortbildningarna av det slaget genomfördes i juni
och september.
Under lärarfortbildningen den 3 juni
var det extra fokus på antisemitiska
konspirationsteorier. Idéhistorikern
Henrik Bachner föreläste om den nutida antisemitismens centrala idéer och

myter, utbredningen av antisemitiska
föreställningar och attityder samt i vilka
politiska sammanhang de förekommer.
Därefter föreläste Lisa Kaati, forskningsledare vid Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI), om antisemitiska
stereotyper och budskap i sociala medier. Fortbildningsdagen avslutades med
en workshop ledd av SKMA:s pedagog
Niclas Blom, som med utgångspunkt i
materialet ”Antisemitism – då och nu”
handlade om hur man kan hantera och
undervisa om antisemitiska konspirationsteorier i klassrummet.

Lisa Kaati.
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Jennie Sivenbring.
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Hågkomstprojektet har återupptagits

Lena Jersenius guidar en grupp från Jämtlands gymnasieförbund på den judiska
begravningsplatsen i Jordanow.

I

mars 2020 sattes Hågkomstprojektet på paus. Polen stängde
sina gränser och SKMA tvingades skjuta upp de 13 elevutbildningar som återstod. Nu i september återupptogs projektet. Först ut var sju skolor från Malmö. Alla har varit med i
projektet tidigare och lärarna förberedde denna gång eleverna

”Jag har varit lärare i SO i 18 år. Detta är
första gången jag är i Krakow och följer
spåren efter den judiska befolkningen från
ett myllrande folkliv, via getto, koncentration & förintelse. Jag har läst mycket innan
& undervisat elever i 18 år. Aldrig tidigare
har jag fått den fördjupade insikt som jag
fått under den här utbildningen. Utbildningen kommer definitivt att förändra
min undervisning påtagligt.”
Annika Jeppson,
Fågelbacksskolan, Malmö

Annika Jeppson.

inför studieresan med grundläggande föreläsningar om antisemitism och Förintelsen. Nästa grupp var från Jämtlands yrkesgymnasium, ett trettiotal elever och lärare deltog. Nu följer i
rask takt grupper från Jönköping, Sundsvall, Göteborg, Gävle,
Stockholm, Simrishamn och Malmö.

Regeringen tilldelar Stéphane Bruchfeld medalj

R
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egeringen tilldelade i år medaljen gering, ingick i den statliga informations- dits gratis i mer än en och en halv miljon
Illis quorum till tre personer inom satsningen Levande historia och utgavs av exemplar till familjer i Sverige med barn
kultur- och demokratiområdet, Regeringskansliet 1998. Boken har spri- i grundskolan och till dem som beställt
däribland idéhistorikern Stéphane
den från Forum för levande histoBruchfeld.
ria. Den har översatts till arabiska,
Bruchfeld tilldelades Illis quobosniska/kroatiska/serbiska, engrum meruere labores i 8:e storleelska, finska, persiska, spanska och
ken för ”hans omfattande arbete
turkiska.
med att forska, folkbilda och inBruchfeld är också medlem i
formera om Förintelsen och naSKMA.
zismens brott”.
Även Fred Taikon tilldelades IlStéphane Bruchfeld är bl.a., tilllis quorum för ”hans mångåriga arsammans med historikern Paul A.
bete med att informera om frågor
Levine, författare till boken ”…om
kopplade till Förintelsen, särskilt
det romska folkmordet, och för
detta må ni berätta…: En bok om
Förintelsen i Europa 1933–1945”. Statsminister Stefan Löfven och Stéphane Bruchfeld i samband
sitt arbete med att uppmärksamma
Boken beställdes av Sveriges re- med medaljutdelningen.
romsk kultur i Sverige”.

ELEVER GER STÖD TILL SKMA
Niondeklassare på Jonstorpsskolan i Höganäs skulle ha gjort en studieresa till Auschwitzmuseet under våren,
men på grund av coronapandemin måste resan tyvärr ställas in. Eleverna har under lång tid samlat in pengar
till resan, men när den nu inte kunde bli av beslutade de att skänka de insamlade medlen till SKMA. Detta är
andra gången elever på Jonstorpsskolan skänker insamlade medel till SKMA. Varmt tack för bidraget!
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SKMA utbildar

Ny film om SKMA:s
utbildningar för elever

N

u finns en film om Hågkomstprojektet, SKMA:s stora regeringsstödda utbildnings
satsning för högstadieelever och
lärare om Förintelsen, antisemitism
och rasism. Den spelades in under
av en de fördjupande fortbildningar
som eleverna kan ansöka till efter att de genomgått grundutbildningen. I filmen berättar några av
deltagarna om sina upplevelser och
nyvunna kunskaper och insikter från
utbildningarna och studieresan till
Förintelsens platser i Polen. Du hittar
filmen på SKMA:s hemsida och på
Vimeo https://vimeo.com/584839991.

”Det här har varit en
av de bästa upp
levelserna i mitt liv.
Jag har lärt mig så
extremt mycket.”
Mona

”De här kunskaperna
kommer att följa med
mig resten av livet.”
Mert

”Det har givit mig mer
kraft att faktiskt säga
ifrån.”
Kajsa

Bilder ur SKMA:s film.
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Kalendarium
HÅGKOMSTPROJEKTET
På grund av pandemin tvingades utbildningar för högstadieelever och
lärare i den regeringsstödda utbildningssatsningen om Förintelsen, antisemitism och rasism skjutas upp. Under tiden började en del skolor med
SKMA:s hjälp att förbereda sina elever, och lärarna i projektet erbjöds att
delta i digitala utbildningar som tagits
fram i samarbete med Yad Vashem i
Israel.
Nu har SKMA äntligen möjligheten
att återuppta utbildningarna och de tillhörande studieresorna till Förintelsens
platser i Polen. Under höstterminen
2021 beräknas tio utbildningar genomföras med sammanlagt ca 330 deltagande
elever och lärare. Projektet leds av Lena
Jersenius och Niclas Blom.
I december arrangerar SKMA ett fördjupande seminarium i Stockholm om
Förintelsen och antisemitism för lärare
som deltar i projektet. Samma månad
genomförs en fördjupande ungdomsfortbildning i Stockholm om nutida
antisemitism och rasism för intressera-

de elever som genomgått grundutbildningen, fortbildningen leds av Mathan
Shastin Ravid.

UTBILDNINGAR
29–31 OKTOBER
Mathan Shastin Ravid leder en utbildningshelg i Stockholm om antisemitism
för en grupp ungdomar i nätverket Unga
mot antisemitism och främlingsfientlighet (tidigare Unga muslimer mot antisemitism) från Malmö.
8 OCH 10 NOVEMBER
På lärarseminarier arrangerade i samarbete med Raoul Wallenberg Academy
föreläser Niclas Blom om vikten av undervisning om antisemitism och Förintelsen och hur man kan bemöta svåra
frågor i klassrummet. Niclas presenterar
även utbildningsmaterialen Eternal Echoes och Antisemitism – då och nu. Det
sistnämnda har SKMA tagit fram tillsammans med Forum för levande historia.
14 NOVEMBER
Stéphane Bruchfeld och Mathan Shastin

Ravid håller i en utbildningsdag om Förintelsen och antisemitism för en guidegrupp
hos Judiska församlingen i Malmö. Deltagarna kommer att guida besökande grupper
i det nya kunskapscentret vid synagogan i
Malmö, som byggts upp inom ramen för
samverkansöverenskommelsen mellan Judiska församlingen och Malmö stad.

8 DECEMBER
På en utbildningsdag för samhällskommunikatörer föreläser Mathan Shastin Ravid
om hur man kan undervisa och samtala om
antisemitism i klassrummet i mötet med
nyanlända. Arrangörer är Länsstyrelserna
i Västra Götaland, Örebro, Dalarna och
Värmland.
ARRANGEMANG
9 NOVEMBER
I samarbete med Judiska Församlingen
i Stockholm, Föreningen Förintelsens
Överlevande och Forum för levande historia arrangerar SKMA en minnesstund
i Stockholms stora synagoga till minnet
av offren för Novemberpogromen 1938.
Under kvällen delas årets ELSA-pris ut.

ANTISEMITISM – DÅ OCH NU
Antisemitism – då och nu är ett kostnadsfritt digitalt informations- och undervisningsmaterial som ger elever, lärare
och andra intresserade grundläggande kunskaper om antisemitism både historiskt och idag.
Materialet har tagits fram av Svenska kommittén mot antisemitism (SKMA) och Forum för levande historia.
Du hittar det på antisemitismdaochnu.se och lattlast.antisemitismdaochnu.se
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Willy
Silberstein AB
erbjuder
• Medieträning: du blir
vassare och tydligare i media
efter en träning med Willy
Silberstein, dina chanser att
nå ut förbättras avsevärt
• Moderatorsuppdrag: Willy
Silberstein lovar ett högt
tempo och tydliga besked som
moderator vid debatter eller
utfrågningar.
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 förrän han
fått svar. Det gör en debatt informativ
och underhållande.”
Björn Rosengren, f d näringsminister

Willy Silberstein
070 606 26 00
willy@silbersteinab.se

Välkommen till IPU

®

+
Vem är du?

=
Talent Insights
Kanske Sveriges mest utvecklade
beteende- och motivationsanalys
som finns i 90 länder
och på 40 språk.
Ett verktyg för HR-personer
och konsulter.

Beställ kostnadsfritt en Demorapport.

Tel. 08 - 34 18 40

A D V O K AT
S U S A N N E U R W I T Z
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Vill du ha någon som tillvaratar
våra judiska intressen imorgon?

Bli då medlem i en
Judisk församling idag!

OTROLIGT LÄTTA RESVÄSKOR
TILL GROSSISTPRISER
ÄVEN PRESENTREKLAM

Vid köp av resväska med hänvisning
till denna annons lämnas bidrag till SKMA
Mycket välkommen till butiken på Atlasgatan 4,
ring 070-7315885 och avtala tid före besök.
Hälsningar Peter Loeser

Vill du ha någon som tillvaratar
De judiska församlingarna har som uppgift att möjliggöra ett
våra judiska intressen imorgon?
judiskt liv idag – och för våra barn och barnbarn imorgon.

Bli
medlem
i en i många olika
Vi har ett stort utbud
ochdå
representerar
våra medlemmar
frågor, både i media
och gentemot
statsmakten.idag!
Judisk
församling

Box 27027, 102 51 Stockholm * 070-7315885
palos@mhmail.se

Du behövs NU för att vi skall kunna fortsätta vår viktiga verksamhet.
De judiska församlingarna har som uppgift att möjliggöra ett
judiskt liv idag – och för våra barn och barnbarn imorgon.

Bli medlem i en församling nära dig!

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.jfm.se
www.jfst.se

Judiska Församlingen
Nordvästra Skåne
Helsingborg

Jamfa AB
BORÅS

info@jfns.se

De judiska församlingarna är förenade i Judiska Centralrådet
i Sverige
www.jfm.se

Judiska Församlingen
Göteborg

www.judiskaforsamlingen.se

www.jfst.se

www.judiskacentralradet.se

INBOX CAPITAL
HAMNGATAN 11
111 47 STOCKHOLM

Funderar du på att upprätta ett testamente?
Vill du bestämma över dina kvarlåtenskaper och tycker att Svenska
kommittén mot antisemitism (SKMA) gör ett viktigt arbete? Då kanske
ett testamente är en bra idé för att stödja vårt arbete med att bekämpa
antisemitism och andra former av rasism.
SKMA jobbar sedan 1983 långsiktigt med skolor, lärare, politiker,
opinionsbildare och andra för att motverka antisemitism var den än
uppkommer i vårt samhälle. Vi erhåller inget statligt eller kommunalt
stöd, utom för enstaka utbildningssatsningar. Verksamheten finansieras
huvudsakligen av privata bidrag.
Att skriva ett testamente är ett bra och enkelt sätt att berätta hur man
vill att ens tillgångar ska användas när man inte själv kan bestämma
längre. Vi hjälper dig gärna med ett underlag för ett testamente och
information om hur man får det giltigt.
Ring oss på 08-667 60 90
Eller maila på info@skma.se
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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 antisemitism.
• samarbetar med utländska organisationer, universitet och forskningsinstitut i
frågor som rör antisemitism och rasism.
• samarbetar med skolor, studieförbund, folkhögskolor, liksom med andra svenska
demokratiska antirasistiska organisationer. Vi samarbetar även med Forum för
levande historia.
• bedriver ett långsiktigt arbete för att bredda och fördjupa kunskaperna 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 utbildningsinstitut i Polen och Baltikum.
• producerar och distribuerar skrifter och annat undervisningsmaterial om
Förintelsen, antisemitism, rasism och nazism.
• ger ut ett nyhetsbrev som skickas till kommitténs medlemmar, lärarnätverk och
opinionsbildare.

STÖD SVENSKA KOMMITTÉN MOT ANTISEMITISM
PLUSGIRO 30 1 29-1, BANKGIRO 861-6112, SWISH 123 288 6893
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