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Svenska kommittén mot antisemitism (SKMA) och Forum för levande 
historia bjuder in till fortbildning i Kalmar ons. 22 januari kl. 9.00 - 15.00 
 

Antisemitism i dag  
- hur ser den ut, var finns den och hur kan 
den bemötas? 

Tid: Onsdag 22 januari 

Plats: Kalmarsalen, Skeppsbrogatan 49, Kalmar 

Grupp: Fortbildningsdagen riktar sig i första hand till lärare och annan skolpersonal, 

fritidspedagoger med flera, men är även öppen för andra intresserade. 

Avgift: 300 kr, inkluderar lunch och fika. 

 
 
Hat mot judar propageras av olika extrema grupper. Antisemitiska fördomar och 

konspirationsteorier sprids i sociala medier och vardagliga sammanhang. Judar utsätts 

för trakasserier och hatbrott. Antisemitism föder otrygghet, rädsla och lidande för den 

judiska minoriteten. I likhet med andra former av rasism hotar den även grundläggande 

demokratiska värden. 

 

Fortbildningen ger dig möjlighet att fördjupa kunskapen om den samtida antisemitismen. 

Den ger dig verktyg att förstärka arbetet med att förebygga och motverka fördomar, hat 

och våld mot judar. Under fortbildningsdagen kommer mycket tid att ägnas åt 

diskussioner om hur man som lärare och pedagog kan upptäcka och bemöta 

antisemitism bland unga. 

 

Ett digitalt utbildningsmaterial om antisemitism kommer att presenteras på 

fortbildningen. 
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Onsdag 22 januari 
Lokal: Kalmarsalen, Skeppsbrogatan 49, Kalmar 
 
Från 9:00  Registrering samt kaffe och smörgås 

9:30 – 9:45  Inledning, Lasse Johansson, ordförande utbildningsnämnden i Kalmar 

 

9:45 – 10:45  Henrik Bachner 

 Samtida antisemitism – bakgrund, former, tendenser 

Föreläsningen ger en överblick över den samtida antisemitismens 

uttrycksformer, politiska sammanhang och konsekvenser.  

Frågor som bl. a behandlas är: 

- Vad är antisemitism och vilka är dess vanligaste uttrycksformer? 

- Antisemitismens plats i extrema rörelser och miljöer 

- Antisemitiska konspirationsteorier 

- Antisemitism och debatten om Israel 

- Hatbrott och terror 

 

10:45 – 11:00 Paus 

 

11:00 – 12:00         Henrik Bachner 

Samtida antisemitism – bakgrund, former, tendenser 

Föreläsningen fortsätter, avslutas med diskussion. 

 

12:00 – 12:45  Lunch 

 

12:45 – 13:30 Mathan Shastin Ravid 

  Att tala med unga om antisemitism 

Under föreläsningen ges råd kring hur man kan tänka i undervisning och 

samtal om antisemitism. Frågor som bl. a behandlas är: 

- Hur vanligt är antisemitism bland unga i dag? Vilka uttryck tar det? 

- Utmaningar och fallgropar i undervisning om antisemitism 

- Tips på ”okontroversiella” och effektiva ingångar till svåra diskussioner 

 

13:30 – 13:50  Fika 

 

13:50 – 14:50 Niclas Blom 

”Antisemitism – då och nu” 

 ”Antisemitism – då och nu” är ett digitalt undervisningsmaterial för skolan 

som tagit fram av Svenska kommittén mot antisemitism (SKMA) och Forum 

för levande historia. Materialet finns på http://antisemitismdaochnu.se. Under 

sitt pass ger Niclas Blom en introduktion till materialet och leder en 

workshop kring hur materialet kan användas i undervisningen.  

 

14:50 – 15:00  Avslutning 

http://antisemitismdaochnu.se/
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FÖRELÄSARE 

 
Henrik Bachner är fil. dr i idéhistoria. Han är författare till bl.a. “Judefrågan”. 

Debatt om antisemitism i 1930-talets Sverige (2009), Antisemitiska attityder och 

föreställningar i Sverige (med Jonas Ring, 2006) och Återkomsten. Antisemitism 

i Sverige efter 1945 (1999, 2004). Se www.henrikbachner.se. 

 

Mathan Shastin Ravid skriver och föreläser ofta om antisemitism, och har 

under många år lett SKMA:s ungdomsutbildningar om antisemitism och rasism. 

Han är kanslichef på SKMA. 

 

Niclas Blom är pedagog och arbetar för SKMA. Han har tidigare erfarenhet som 

lärare, skolledare samt IKT-pedagog med arbete kring bl. a digitala läromedel 

och hjälpmedel. 

 
 
 

Anmälan senast den 13 januari  
 
Anmälan sker senast den 13 januari via: https://www.levandehistoria.se/kalmar. 

Ange även om du har speciella behov när det gäller kost och/eller 

tillgänglighet. Anmälan är bindande. 

 

Avgift: 300 kr, inkluderar lunch och fika. 

 

Ytterligare upplysningar lämnas av: 

Mathan Shastin Ravid, Svenska kommittén mot antisemitism (SKMA)  

info@skma.se, tel: 08-667 60 90 

 

Stefan Andersson, Forum för levande historia (FLH)  

stefan.andersson@levandehistoria.se, tel: 08-723 87 50 

 

 

Vill du vara säker på att få en plats på seminariet – anmäl dig snarast! Antalet 

platser är begränsat. 
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