
Följ SKMA på nätet
SKMA hAr en ny hemsida, 
adressen är fortfarande 

skma.se. På den hittar du 
information om våra ut

bildningar, studieresor, 
elevresor och andra aktivi

teter. På hemsidan kan du 
även läsa våra Nyhetsbrev 
och där hittar du SKMA:s 
blogg där vi kontinuerligt 
uppmärksammar och kom
menterar frågor som rör 
antisemitism och rasism. 
Du kan även följa SKMA 
på Facebook och Twitter. 

SKMA riktar ett stort 
tack till Jonatan Fried som 
designat den nya hemsidan. 

svenska
kommittén

mot
antisemitism

Örebro kommuns peda-
gogiska pris för grund-
skolelärare tillföll i år 
Mikael Enoksson, högsta-
dielärare på Lillåns skola 
och sedan många år verk-
sam i Svenska kommittén 
mot antisemitism.

Mikael Enoksson har bland 
annat undervisat på SKMA:s 
lärarutbildningar och medför
fattat SKMA:s läromedel om 
antisemitism, fördomar och 
diskriminering.

I prismotiveringen under
stryker Örebro kommun 
Mikaels insatser för att med
vetandegöra elever om de
mokratins värden och de hot 
som rasism i alla dess former utgör. 
Prismotiveringen lyder:  

”Att fostra barn och ungdomar till 
demokratiska och toleranta medmän
niskor i ett mångkulturellt samhälle är 
ett av skolans viktigaste uppdrag. Mika

el har under många år med entusiasm, 
kunnande och stark medvetenhet för
medlat de fasor intolerans, rasism och 
okunskap kan föra med sig. Han har 
bland annat ordnat resor till förintelse
läger för att ge ungdomar argument att 

stå upp för ett medmänskligt samhälle. 
Pristagaren är nominerad av kollegor, 
elever och föräldrar som mött en inspi
ratör och en ambitiös pedagog.”

Svenska kommittén mot antisemi
tism gratulerar! 
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Regeringen vill öka säkerheten för judar
regeringen AnSlår 4 miljoner kronor för att förbättra 
säkerheten och minska utsattheten för den judiska mino
riteten. Anslaget utgör en engångssatsning till de judiska 
församlingarna under 2012. Satsningen syftar till att öka 
säkerheten vid synagogor och judiska arrangemang.  

Satsningen motiveras med att den judiska gruppen i 
Sverige utsätts för hatbrott och trakasserier. Regeringen 
hänvisar i sitt beslut även till att OSSE:s (Organisationen 
för säkerhet och samarbete i Europa) representant för be

kämpning av antisemitism efter ett besök i Sverige 2010 
rekommenderade den svenska regeringen att öka insatserna 
mot antisemitism.

”Antisemitiska yttringar och annat negativt bemötande 
som grundar sig på rasistiska föreställningar är aldrig ac
ceptabla i ett demokratiskt samhälle. Om de judiska för
samlingarna inte vidtar extra säkerhetsåtgärder finns det 
människor som inte vågar besöka synagogor i Sverige”, 
säger integrationsminister Erik Ullenhag.

Mikael Enoksson prisad av Örebro kommunJudehatets 
transmutering

”Det hävdas ibland 
att antisemitismen 
är kastad på soptip-
pen och att hatet 
mot muslimer tagit 
dess plats som vår 
tids centrala ras-
fördom. Men just 
judehatet har en 
unik förmåga att 
transmutera och ta 
sig tillbaka in i också 
civiliserade samhäl-
lens blodomlopp. 
Det kan livnära sig 
på vad som helst 
– ett krig eller en 
finanskris.”

Björn WiMAn, 
Dagens Nyheter 
28/8 2011

Larmsystem 
saknas

”Trettio år se-
nare ser jag vad 
tabubeläggandet 
av nazismens tan-
kegods ledde till: 
idéresonemang idag 
saknar larmsystem 
vid gränsen till den 
klassiska antisemi-
tismen. Många vet 
inte, märker faktiskt 
inte, när de i sina 
tankegångar om 
’judiskt inflytande’ i 
världspolitik, kultur 
och ekonomi börjar 
tillämpa samma 
art av antisemitism 
som Hitler.”

MAriA Küchen,
Sydsvenskan  
30/6 2011

Mikael Enoksson undervisar elever i Auschwitz-Birkenau.
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Det kom ett mail till Svenska 
kommittén mot antisemi
tism. En av våra vänner 
gjorde oss uppmärksamma 
på en insändare som tid

ningen Metro hade publicerat. Så här 
hade någon skrivit: ”ingen vågar stöta 
sig med Israel för det är de som styr hela 
världsekonomin”.

De som kan den antisemitiska histo
rien blir inte förvånad. Ett 
– av många – teman i ha
tet mot judar är att de vill 
dominera världen, ”världs
judendomen” var ett klas
siskt tema i Nazityskland 
och hade redan då långa, 
historiska rötter.

Det hörs ofta, också 
idag. Ibland försöker skri
benter eller talare gömma 
sig bakom Israel. Men vi 
som är vana att jobba med 
de här frågorna reagerar 
direkt. För mönstret är så 
välbekant.

Att ett land, som verkli
gen inte tillhör de större, 
skulle styra hela världs
ekonomin är så absurt att 
jag inte tänker förnedra 
mig genom att i sak argu
mentera emot insändaren. 
Och låt mig, som jag alltid 
gör, betona att jag inte har 
några problem med saklig kritik mot 
Israel. Att kritisera israelisk politik, så 
som man kritiserar till exempel USA el
ler Ryssland, är inte antisemitism. Det 
är när kritikerna går över gränsen, och 
egentligen syftar på judar, som vi reage
rar. Till exempel som i just det här fallet.

Det kanske mest skrämmande är att en 
etablerad tidning som Metro trycker en 
sådan insändare.

Jag kontaktade chefredaktören Per 
Gunne. Han tog frågan på stort allvar 
och skrev så här:

”Tack för ditt mejl. Du har rätt i din 
kritik. Insändaren borde inte ha publice
rats. Anledningen är att den inte är sann. 
Israel styr inte hela världsekonomin. På 
Metros insändarsidor ska debattaket vara 
högt men samtidigt i god ton. Man är fri 
att ha sina egna åsikter men vi delar alla 
samma sanning. I morgon, läs måndag, 
tar vi upp misstaget på redaktionen för 
att minimera risken för framtida liknan

de klavertramp. 
Du har vår djupaste ur

säkt.”
Jag uppskattar de raka 

beskeden från Per Gunne. 
Men, som jag också skrev 
i ett svar till honom, jag 
önskar att han inte bara ber 
om ursäkt i ett mail, ställt 
till mig. Jag tycker att alla 
Metros läsare borde få veta 
att redaktionen hade gjort 
ett övertramp och, helt 
oavsiktligt är jag säker på, 
tagit ytterligare ett steg i en 
antisemitisk vandring som 
pågått länge och som tyvärr 
inte kommer att göra halt 
heller i våra, som vi ofta 
tror, upplysta tider.

Någon ursäkt i tidningen 
blev det inte.

Jag skriver detta av två 
skäl. Det ena är att berätta 
hur lätt det blir fel, hur lätt 

exempelvis en insändarredaktion helt 
mot sin vilja kan användas till hat och 
spridande av fördomar.

Men jag skriver också för att påminna 
om allt Svenska kommittén mot antise
mitism gör.

Allt kommer kanske inte fram och det 
här är bara en mindre sak i jämförelse 
med mycket annat.   

SKMA tvingas agera nästan varje 
vecka mot antisemitiska yttringar av 
olika slag – eller mot överseende med 
judehat. Ett exempel på det senare är 

Umeå Jazzfestivals agerande i fallet Gi
lad Atzmon (se artikel på sidan 3).

Vi har ett kansli med två personer 
som sliter hårt. Dagligen svarar SKMA 
på frågor och bistår lärare, elever och 
andra med information. Vi har i år redan 
skickat fler än 200 ungdomar från sex 
olika skolor på elevresor till Polen. Och 
fler elevresor väntar under hösten. 

Vi har just genomfört en tvådagarsut
bildning om Förintelsen för lärare och 
i månadsskiftet oktober–november ar
rangerar vi en studieresa för denna grupp 
till Polen. Därefter följer ett seminarium 
för lärare i Jönköping där vi visar hur 
skolan kan arbeta med SKMA:s ut
bildningsmaterial. Det är glädjande att 
kunna meddela att det läromedel om 
antisemitism och fördomar som SKMA 
tillsammans med Forum för levande 
historia publicerade tidigare i år har be
ställts av mängder av skolor och trycks 
nu i en tredje upplaga!

Många av oss arbetar helt ideellt för 
att frågan om hat mot judar är så viktig. 
Och tyvärr, den har sannerligen inte blivit 
mindre viktig eller aktuell. Vi får många 
bevis på att antisemitismen frodas i Sveri
ge. Ofta sammankopplad med oroligheter 
i Mellanöstern, men också ofta på egna 
ben, alltså ett hat mot personer bara för 
att de är judar, punkt slut.

Just för att frågan är så viktig känns det 
trist att vi i år haft större problem än tidi
gare med att få in medlemsavgifter. Visst, 
många betalar, dessutom har vi några ge
nerösa bidragsgivare. Men likafullt, fler 
har låtit bli att betala de hundralappar 
som jag faktiskt tror betyder mindre för 
de flesta personer än de gör för oss.

Så snälla, har du inte betalat din med
lemsavgift, gör det. Är du osäker så kan 
du kolla med kansliet. Eller varför inte 
chansa och betala, trots att du kanske 
gjort det redan en gång?

Willy Silberstein
Ordförande för Svenska kommittén 

Övertramp  
cementerar fördomar

»SKMA 
tvingas agera 
nästan varje 
vecka mot 

antisemitiska 
yttringar av 
olika slag 
– eller mot 
överseende 

med judehat.« 

Willy Silberstein
Ordförande för Svenska kommittén mot antisemitism
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Umeå Jazzfestival bjöd in Gilad 
Atzmon, brittisk musiker och ökänd 
antijudisk propagandist. På jazzfesti-
valens hemsida beskrevs Atzmon som 
”framgångsrik och kontroversiell för-
fattare”. SKMA riktade i Västerbottens-
Kuriren den 15/10 följande kritik mot 
arrangörerna:

enligt uppgifter på dess egen hemsida 
kommer årets upplaga av Umeå Jazzfestival 
gästas av den brittiske jazzmusikern tillike 
internationellt ökände antisemiten Gilad Atz
mon. Atzmon, som på hemsidan beskrivs som 
en ”framgångsrik och kontroversiell författa
re”, har sedan en tid tillbaka haft kopplingar 
till det antijudiska nätverk som den svenske 
islamisten Mohamed Omar byggt upp, och 
uppmärksammades av Svenska kommittén 
mot antisemitism redan i mars 2007, sedan 
det blivit känt att de socialdemokratiska or
ganisationerna Broderskapsrörelsen och ABF 
tillsammans med FiBKulturfront bjudit in 
honom till ett seminarium i Stockholm.

Atzmon har bland mycket annat framfört 
budskapet att judarna själva bär ansvaret för 
Förintelsen, eftersom vad han kallar ”det 
världsomspännande judiska ledarskapet” 
”förklarade krig” mot Tyskland redan 1933. 
Atzmons världsbild är starkt präglad av an
tijudiska konspirationsteorier. Ett av otaliga 
exempel är hans påstående om att ”judiska 
bankirer” med en ”sionistisk agenda” låg 
bakom den senaste finanskrisen. 

Det ökända antisemitiska falsariet Sions 
vises protokoll, som beskriver en samman
svärjning i vilken frimurare, liberaler, kom
munister och kapitalister påstås vara judarnas 
redskap i deras strävan efter världsherravälde, 
måste enligt Atzmon ”tas på största allvar”, 
då det ”beskriver den politiska verklighet vi 
lever i”. 

En annan av judehatets bestsellers är Hitlers 
Mein Kampf, ett verk Atzmon prisat som både 
”intressant” och ”viktigt”, och anledningen till 
att han själv numera påstår sig ”förstå var
för Hitler lyckades imponera på så många 

tyskar”. Enligt Atzmon är Israel ”värre” än 
Nazityskland, och han har regelbundet tagit 
kända förintelseförnekare i försvar. Därtill har 
han betecknat brännandet av synagogor som 
”en rationell handling”. 

Svenska kommittén mot antisemitism 
har inga synpunkter på att Umeå Jazzfes
tival bjuder in musikern Gilad Atzmon, 
och hoppas att denne inte använder platt
formen som erbjuds honom för att sprida 
sin antisemitiska propaganda. Däremot är 
arrangörens mycket förskönande beskriv
ning av Atzmon som en ”framgångsrik och 

kontroversiell författare” oacceptabel, och 
vi hoppas att det är ett misstag. Den som 
sprider rasistisk propaganda av vilket slag 
den än är är inte ”kontroversiell”, utan en 
rasist. Och Atzmon torgför ett extremt och 
omisskännligt judehat.

Willy Silberstein 
ordförande för Svenska kommittén mot 

antisemitism
Mathan Ravid

Masterstudent i historia vid Uppsala universitet 
och medlem i SKMA

Antijudisk aktivist välkomnad 
till Umeå 
Jazzfestival 

uppföljning
Samma dag som SKMA:s debattinlägg pu
blicerades återfanns även en intervju i Väs-
terbottens-Kuriren med Lennart Strömbäck, 
konstnärlig ledare för Umeå Jazzfestival. 
Denne kallade då SKMA:s kritik för ”storm 
i ett vattenglas”, och försäkrade att Atzmon 
blivit inbjuden ”för att han är en duktig musi
ker” och inte för att ”diskutera politik”. 

Samtidigt hävdade Strömbäck att han inte 
var helt påläst på vad Atzmon är för slags 
person, men medgav att man faktiskt dis
kuterat att, i samband med jazzfestivalen, 
anordna ett seminarium där Atzmon skulle 
varit en av deltagarna, men att hans tajta 
turnéplan förhindrade detta. ”Vi hade bara 
diskuterat lite löst om ett samarrangemang 
med universitetet. Men det skulle till väl 
(sic) handla om att spegla en person som 
har något intressant att säga utanför sin mu
sik”, sade Strömbäck. 

AtzMon intervjuAd
I en intervju publicerad i Västerbottens-Kuri-
ren 18/10-2011 slog Gilad Atzmon själv till
baka anklagelserna om antisemitism. Enligt 
egen utsago har han ingenting emot vare sig 
det judiska folket eller den judiska religio
nen. Istället påstod han sig vara en ”kritiker” 
av staten Israel och vad han kallade ”den ju
diska lobbyn”, ”den judiska kulturen” samt 

”den judiska mentaliteten”. 
Traditionella kristet teologiskt rotade an

tijudiska föreställningar återkommer ofta i 
Atzmons texter och intervjuer, och han har 
gång på gång anklagat judarna som grupp för 
att vara Kristusmördare. Enligt Atzmon är 
”judisk kultur” en kontext i vilken ”lobbing” 
(sic), ”inflytande” och ”kontroll” ständigt 
predikas, och han har påstått att det verkliga 
budskapet i för judarna heliga skrifter är att 
”infiltrera” och ”forma” politik, regeringar, 
media och ”tankar”.  Möjligtvis en anledning 
till att Atzmon regelbundet påstår att judarna 
– som enligt honom har ”en identitet som 
inte går att förena med humanitetens idé” – 
själva bär ansvaret för hatet mot dem. 

Israel har av Atzmon framställts som en 
”nazistisk” stat utan rätt att existera, och när 
han i en intervju 2006 blev ombedd att defi
niera ”judisk mentalitet” svarade han: ”letar 
vi efter ett enda ord skulle jag föreslå her
ravälde”. 

Atzmon är känd för att sprida bilden av en 
föregiven ”judiskhet” som en inherent ond
skefull och destruktiv ”ideologi” eller ”men
talitet”, som frodas på ickejudars lidande 
och som ämnar styra världen. Hans svar på 
SKMA:s kritik i Västerbottens-Kuriren ce
menterar denna bild av honom.

Mathan Ravid

Västerbottens-Kuriren följde upp SKMA:s kritik mot ledningen för Umeå Jazzfestival.
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Terrorattentaten i Nor
ge understryker den 
fara som högerex
tremism och islamo
fobi utgör i dagens 

Europa. Angreppen har också 
utlöst en viktig diskussion om 
utbredningen av antimuslimska 
attityder och hur extremnationa
listiska gruppers argument och 
retorik tränger in i den bredare 
politiska debatten. Som många 
har påpekat bar den norske ter
roristen Anders Behring Breiviks 
världsbild, beskriven i dennes så 
kallade manifest, klara likheter 
med idéer som finns i antimus
limska opinioner och partier i 
en rad länder. Tydliga paralleller 
går bland annat att dra till upp
fattningar som återfinns inom 
Sverigedemokraterna. 

I likhet med när extrema isla
mister utför terrordåd finns dock 
även denna gång grupper och 
individer som exploaterar atten
taten i politiska syften. Och lik
som i samband med till exempel 
alQaidas terrorangrepp mot USA 
den 11/9 2001 har attackerna i 
Norge på vissa håll även utlöst en 
intensiv antisemitisk propaganda.   

Det är framför allt den norske 
terroristens ställningstagande till 
Israel som använts för underblåsa 
antisemitiska uppfattningar. I sitt 
politiska ”manifest” menar Brei
vik att den antimuslimska rörel
sen i Europa bör ge sitt stöd till 
andra rörelser eller stater som, 
utifrån hans islamofoba världs
bild, befinner sig i konflikt med 
och hotas av ”islam”. 

Utifrån denna utgångspunkt 
argumenterar Breivik för stöd till 
ickemuslimska nationalistiska 
opinioner i till exempel Israel, 
Libanon, Ryssland, Kina, Indien, 
Thailand, Filippinerna, Sri Lanka 
och det ”kristna Afrika”. Och på 
denna grund etiketterar Breivik 
sig själv som ”prosionistisk”, 
”proindisk”, ”prorysk”, ”proma
ronitisk”, ”prokoptisk” osv. (Han 
beskriver sig för övrigt även som 
”proromsk” och argumenterar 
för upprättandet av ett ”romskt 

hemland” i östra Anatolien. Som 
förebilder framhåller Breivik Ja
pan och Sydkorea. Dessa stater 
sägs ha stått emot ”mångkultura
lismen” och beskrivs som etniskt 
homogena mönstersamhällen.)

Även om det i flera av de 
länder som nämns i ”manifes
tet” – däribland Israel – finns 
politiskt extrema opinioner som 
propagerar antimuslimska upp
fattningar, bygger resonemanget 
på en förvriden världsbild och en 
lika förvriden begreppsanvänd
ning. Detta har dock inte hindrat 
antisemitiska individer, grupper 
eller regimer från att framställa 
Breivik som en ”sionistisk” eller 
”proisraelisk terrorist” och antyda 
eller explicit påstå att hans inställ
ning till Israel skulle ha haft bety
delse för de attentat han genom
förde. I vissa fall hävdas även att 
han skulle ha agerat på uppdrag 
av ”sionister”. 

AntiSeMitiSK 
propAgAndA
Den antisemi
tiska propagan
da som följde 
på attackerna 
den 22 juli fick 
snabbt en global 
spridning. Även 
om budskapet 
var intill för
växling likartat 
tillhörde avsän
darna olika po
litiska läger.    

Bilden av 
Breivik som 
”sionist” och 
”proisraelisk” 
blev omedelbart 
central inom 
den antisemi
tiskt inriktade 
extremhögern. 
Den amerikanske nazisten David 
Duke lade ut en propagandafilm 
på Internet betitlad ”Sionistisk 
terrorism i Norge”. Samma tema 
förmedlades av det ungerska 
högerextrema partiet Jobbik. På 
omslaget till partiorganet Ba-

rikád visades ett fotomontage 
med Breivik framför en israelisk 
flagga. Den tillhörande rubriken 
löd ”Sionistisk terrorism”. 

En liknande tolkning återfinns 
på svenska nazistiska och andra 
antisemitiskt inriktade högerex
trema webbsajter. Nationalde
mokraternas partiledare Marc 
Abramsson, till exempel, sam
manfattade Breivik med orden 
”massmördare och sionist”. 

Samma mytbildning pumpas ut 
via den iranska statstelevisionen. 
”Zionists are behind recent Nor
way terrorism”, förklarade Irans 
försvarsstabschef Hassan Firou
zabadi i ett nyhetsinslag i Press 
TV den 30 juli. Ett annat inslag 
förklarade att medierna i väst be
skriver Breivik som högerextre
mist i syfte att ”avstyra uppmärk
samheten från hans sionistiska 
kopplingar”. Även libanesiska 

Hizbollah häv
dade, enligt 
Daily Star 26/7, 
att terrordåden 
motiverats av 
”sionism”. 

I en artikel i 
egyptiska Al-
Ahram sades 
attentaten visa 
att Israel utvid
gat sina krig till 
”norska barnlä
ger”: ”There is 
no doubt that Is
raeli agents are 
working with 
these crusader, 
perhaps even 
urging them on 
in their terrorist 
acts.” 

I Sverige har 
islamisten Mo
hamed Omar 
förmedlat ett 

identiskt budskap: ”Sionistisk 
terror drabbar Norge”. Men snar
lik propaganda återfinns även på 
vissa vänsterextrema eller ”antisi
onistiska” sajter . På Kommunis
ternas blogg, som drivs av Sveri
ges kommunistiska parti (SKP), 

framhåller Astrid Boman det som 
viktigt att Breivik var ”sionist” 
och uppmanar polisen att utreda 
vem som finansierade och inspi
rerade Breivik och därvidlag rikta 
fokus mot bl a ”sionisterna”. 

AtzMon, ShAMir och jinge
Den ökände brittiske antisemiten 
och historierevisionisten Gilad 
Atzmon, som för några år sedan 
inbjöds till Sverige som föreläsa
re av Broderskapsrörelsen, ABF 
och FibKulturfront och av sina 
svenska värdar beskrevs som en 
legitim ”Israelkritiker”, förkla
rar på sin webbsida att Breivik 
direkt eller indirekt agerat på Is
raels uppdrag: ”Anders Behring 
Breivik might indeed, have been 
a Sabbath Goy. Within its Judaic 
mundanesocietal context, the 
Sabbath Goy is simply there to 
accomplish some minor tasks the 
Jews cannot undertake during the 
Sabbath. But within the Zionised 
reality we tragically enough live 
in, the Sabbath Goy kills for the 
Jewish state.” 

Den svenske judehataren Israel 
Shamir, senast uppmärksammad 
genom sina nära förbindelser 
med Julian Assange och Wiki
leaks, för ut samma bild: Brei
vik är ”sionist” och har formats 
av ”judiska lärare”. På bloggen 
Jinge, som drivs av vänsterpar
tisten JanInge Flücht och vars 
antisemitiska tendens tidigare 
har belysts av SKMA, beskriver 
Flücht ena gången terroristen som 
”en nationalist, en sådan med is
raelisk flagga på hemsidan” för 
att nästa gång porträttera honom 
som ”massmördare, sionist och 
nu ökänd nationalist”. Hans läse
krets fyller på med mer av samma 
vara: ”Förövaren är en sionist fri
murare”, ”Komiskt att det är en 
zionist som ligger bakom” osv. 

oKlArA påStåenden i etABle-
rAde Medier 
Men inte endast antisemiter har 
lockats av föreställningen om 
Breivik som ”proisraelisk” terro
rist. Även i den bredare debatten 

 Terrordåden i Norge används 
              för att sprida antisemitism

Willy Silberstein och Henrik bachner om hur terrordåden i Norge exploa-
teras i antisemitiska syften och om hur oklara påståenden i etablerade 
medier riskerar att stärka den antijudiska mytbildningen. 

»Argumentationen 
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hållning skulle 
framhållas och 

tillmätas vikt när 
nazistiska hatbrott 

beskrivs eller 
förklaras.« 
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framhålls i vissa fall – utan att 
begripliga skäl därför redovisas – 
hållningen till just Israel som vik
tig och betydelsebärande, samti
digt som Breiviks många andra 
sympatier och antipatier – till ex
empel hans föregivet ”proryska”, 
”proindiska”, ”projapanska” eller 
för den delen ”antiamerikanska” 
positioner – ignoreras. Vidare an
tyds eller hävdas, helt utan grund, 
att Breivik skulle ta avstånd från 
antisemitism. 

religionShiStoriKern MAt-
tiAS Gardell, till exempel, påstår 
i Aftonbladet 29/7 – utan motive
ring, precisering eller belägg – att 
Breivik ”anammar…en högeris
raelisk agenda”. Han låter dess
utom meddela att ”Breivik har 
inget till övers för nazisternas ju
dehat”. I Helsingborgs Dagblad 
25/7  har Sören Sommelius litet 
att säga om Breiviks ideologiska 
övertygelser och inställning till 
andra länder. Däremot finner 
han det motiverat att utan vidare 
diskussion kasta fram påståendet 
att Breivik är ”en entusiastisk an
hängare av staten Israel.”

Dessa slarviga påståenden ska 
skiljas från en relevant och sak
lig diskussion om skiljelinjerna 
mellan den antimuslimskt inrik
tade högerextremism Breivik re
presenterar och den antisemitiskt 
präglade extremhögern (se t ex 
Rasmus Fleischers upplysande 
artikel i detta nyhetsbrev). Att i 
dessa sammanhang även peka på 
skillnader i förhållningssätt till 
Israel respektive palestinier eller 
islamister hos de olika högerradi
kala strömningarna och diskutera 
motiven till dessa positioner är 
både rimligt och motiverat. 

Likaså är det både relevant och 
viktigt att i sammanhanget belysa 
den faktiska samsyn och de för
sök till politiska allianser som fö
rekommer mellan antimuslimska 
rörelser och opinioner i Europa, 
Israel och andra delar av värl
den (liksom det är relevant och 
viktigt att i andra sammanhang 

belysa liknande förhållanden 
mellan antisemitiska rörelser och 
opinioner i Europa, Mellanöstern 
och andra delar 
av världen). 

Men när 
Breiviks håll
ning till Israel 
tillmäts särskild 
vikt för förståel
sen av terrordå
den, när fokus i 
fråga om Brei
viks inställning 
till andra stater 
ensidigt riktas 
på Israel, när 
han på ett se
lektivt vis för
ses med epitet 
som ”proisrael” 
eller ”sionist” 
och när hans 
hållning till Is
rael inte kontex
tualiseras blir 
det djupt pro
blematiskt och 
det finns anled
ning att fundera 
över syftet. Ar
gumentationen 
kan, som även 
Rasmus Flei
scher påpekar, 
jämföras med om svenska eller 
europeiska nazisters ”propales
tinska” hållning skulle framhållas 
och tillmätas vikt när nazistiska 
hatbrott beskrivs eller förklaras. 

”proSioniSM” – och 
AntiSeMitiSM
När bilden av den norske terroris
ten som ”proisrael”, ”sionist” och 
motståndare till antisemitism nu 
sprids även i etablerade medier 
finns anledning att närmare gran
ska grunden för dessa påståenden. 

Vad gäller Breiviks ”proisra
eliska” hållning är denna till stor 
del dikterad av uppfattningen 
– inte ovanlig i den antimus
limska rörelsen – att Israel utgör 
en taktiskt allierad frontstat i den 
föreställda globala kampen mot 

”islam”. Den utgör en inverterad 
spegelbild av den ”propalestin
ska” och ibland ”proislamistiska” 

hållning som finns inom den anti
semitiskt präglade högerextre
mismen, där ”palestinierna” och 
i vissa fall extrema islamister ses 
som taktiska bundsförvanter i den 
föreställda globala kampen mot 
judarna eller den ”sionistiskt” 
dominerade ”världsordningen”. 

Förvisso finns såväl tydliga 
ideologiska överlappningar som 
försök till samverkan mellan eu
ropeiska högerextremister och ra
dikala islamistiska grupperingar, 
men få – bortsett från de djupt 
ignoranta och de medvetet illvil
liga – skulle komma på tanken 
att, när europeiska nazister ska 
beskrivas, i första hand sätta epi
teten ”propalestinska” eller ”pro
muslimska” framför dem eller be
teckna dem som avståndstagande 

från rasism mot muslimer, iranier 
eller araber.

Viktigt att notera är att den nor
ske terroristens så kallat ”prois
raeliska” eller ”prosionistiska” 
hållning även vilar på antisemi
tiska grunder. Han eftersträvar 
ett kristet Europa bestående av 
etniskt homogena nationalsta
ter, ett Europa utan ickekristna 
minoriteter. Av liknande orsa
ker som ledde vissa europeiska 
högerextremister till att under 
mellankrigstiden uttrycka stöd 
för sionismen, i meningen att 
man av antisemitiska skäl efter
strävade ett Europa utan judar 
och därför såg positivt på varje 
form av judisk utvandring, stöder 
Breivik existensen av en judisk 
stat i Mellanöstern. 

”holocAuSt-religion 
förStör europA”
Han kritiserar Nazitysklands 
folkmord på judar, men inte av 
hänsyn till offren utan därför att 
Förintelsen, eller snarare dess 
politiska följdverkningar, enligt 
Breivik födde den ”mångkultura
listiska” ideologi som han menar 
har försvagat det kristna Europa, 
underminerat konservativa och 
nationella värden och öppnat 
upp för invandring av musli
mer. ”Multiculturalism would 
have never been implemented in 
Europe if it hadn’t been for NS
DAPs reckless and unforgivable 
actions”, skriver han. Hitler för
döms inte som tyrann och mass
mördare, utan som ”a traitor to 
the NordicGermanic tribes”.

”Kulturmarxismen” – en hu
vudfiende i Breiviks ”manifest” 
vilken därtill i indirekta orda
lag framställs som ett verk av 
framför allt judar – påstås ha 
exploaterat Förintelsen för att 
hjärntvätta européerna, göra dem 
mottagliga för ”mångkulturellt” 
tankegods och försvarslösa inför 
den föregivna ”islamisering
en”. Med välkänt antisemitiskt 
språkbruk proklamerar han att 
”the ‘holocaust religion’ is an 

Det ungerska högerextrema partiet Jobbiks tidning Barikád. 
Rubriken lyder ”Sionistisk terrorism”. 
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extremely destructive force in 
Europe. Today, European youths 
are systematically brainwashed 
and made into pacifist eunuchs 
(school classes being bussed to 
former concentration camps and 
taught to reject their culture, 
pride etc.). […] As of now, the 
‘holocaust religion’ is one of the 
major factors that are making Eu
rope vulnerable and susceptible 
for Islamic conquest through de
mographical warfare.” Tyskland 
sägs vara särskilt utsatt för 
”kulturmarxistisk” 
indoktrinering, i vil
ken ”the paralyzing 
Jewish Holocaust re
ligion” påstås inta en 
central roll. 

Om Breivik således 
av politiska skäl in
vänder mot Hitlers val 
av metod för att lösa 
”judefrågan”, betyder inte det 
att han menar att Europas judar 
skulle ha lämnats ifred. Tvärtom. 
Europa hade ett ”judeproblem” 
som måste lösas. Men istället 
för att mörda judarna borde Na
zityskland, enligt Breivik, ha de
porterat dem. ”If the NSDAP had 
been isolationistic instead of im
perialistic (expansionist) and just 
deported the Jews (to a liberated 
and Muslim free Zion) instead 
of massacring them, the anti
European hate ideology known 
as multiculturalism would have 
never been institutionalized in 
Western Europe”, förklarar han. 
(Gardells påstående att ”Breivik 
har inget till övers för nazisternas 
judehat” är således missvisande.) 

Breiviks antisemitiska världs
bild reflekteras även i hans syn 
på den europeiska judenheten 
före Förintelsen liksom i hans 
syn på europeiska och amerikan
ska judar i dag. Med hänvisning 
till tiden före andra världskriget 
skriver han: ”Were the majo
rity of the German and European 
Jews disloyal? Yes, at least the 
so called liberal Jews, similar to 

the liberal Jews today that op
poses nationalism/Zionism and 
supports multiculturalism.” Och 

vad dagens situation beträffar är 
enligt Breivik majoriteten judar 
”mångkulturalistiska” förrädare: 
”So, are the current Jews in Eu
rope and US disloyal? The mul
ticulturalist (nationwrecking) 
Jews ARE while the conservative 
Jews ARE NOT. Aprox. 75% of 
European/US Jews support mul
ticulturalism while aprox. 50% of 
Israeli Jews does the same.” 

Breiviks uppdelning av judar i  

”goda” och ”onda” är inget nytt, 
utan ett återkommande argument 
i antisemitisk argumentation. (En 

liknande kategorisering i ”goda” 
och ”onda” återfinns i islamofo
biska och rasistiska diskurser.) 

”BetydAnde judeproBleM”
Enligt Breivik existerar inte 
längre ett ”judeproblem” i Väst
europa, bortsett från i Storbritan
nien och Frankrike där det finns 
signifikanta judiska minoriteter. 
(Att han når slutsatsen att detta 
föregivna ”problem” inte längre 

är akut beror naturligtvis på att 
det i Europa efter Förintelsen 
fanns få judar kvar.) I USA dä

remot föreligger enligt 
den norske terroristen 
ett allvarligt ”judiskt 
problem”: ”There is no 
Jewish problem in Wes
tern Europe (with the 
exception of the UK and 
France) as we only have 
1 million in Western Eu
rope, whereas 800 000 
out of these 1 million 
live in France and the 
UK. The US on the oth
er hand, with more than 
6 million Jews (600% 
more than Europe) ac
tually has a considerable 
Jewish problem.”

    Hävdar man att Hitler 
borde ha deporterat Europas ju
dar, att Europas folk hjärntvättas 
av en ”Holocaustreligion”, att 
närvaron av en signifikant judisk 
befolkning innebär ett betydande 
”problem” etcetera, då tänker och 
talar man antisemitiskt. Att upp
märksamma detta är nödvändigt 
mot bakgrund av de falska eller 
oklara påståenden om den nor
ske terroristens idévärld och mo
tiv som nu cirkulerar – och som 
riskerar att stärka och legitimera 
den antisemitiska mytbildning 
som följt i spåren på terrordåden. 

Detta skymmer inte det fak
tum att Breivik primärt drevs av 
hat mot ”islam” och ”multikul
turalismen”, mot demokratins 
grundläggande värderingar och 
det demokratiska samhällets fö
reträdare. Det var detta hat som 
av allt att döma var drivkraften 
bakom bomben i Oslo och mas
sakern på ungdomar på Utöya.

Willy Silberstein
Ordförande för Svenska kommittén 

mot antisemitism (SKMA)
Henrik Bachner

Idéhistoriker och medlem i SKMA
Artikeln publicerades ursprungligen 

på Newsmill den 6/9 2011
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Rubriker från Mohamed Omars blogg, Nationaldemokraternas  
hemsida och iranska Press TV.
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Vid den här tiden på året finns det anledning att minnas 
Mein Kampf, den nazistiska rörelsens svulstiga och 
oläsbara bibel som publicerades i juli 1925. Senast 

jag såg efter kunde man fortfarande köpa den i tidningskios
ken på den internationella flygplatsen i den malaysiska hu
vudstaden Kuala Lumpur – där fanns den tillsammans med 
andra antisemitiska klassiker som Sions vises protokoll och 
Henry Fords samlande utgjutelser i Dearborn Independent. 
Jeffrey Goldberg [journalist på The Atlantic, övers. anm.] 
berättar för mig att han nyligen såg Hitlers ”mästerverk” på 
hyllan för bästsäljare i bokhandeln Borders i shoppingcentret 
Mall of the Emirates i Dubai. 

När Hitler skrev den var det fortfarande socialt acceptabelt 
att vara antisemit. I vissa kretsar var det obligatoriskt. Som en 
konsekvens av Hitlers livsgärning är det numera lika ofashio
nabelt att vara antisemit som att ge sitt barn namnet Adolf. 

Sanningen är att antisemitismen lever och har 
hälsan och är inte ens särskilt ovanlig; det är bara 
det att dagens antisemiter gillar att se sig själva 
som upplysta, moderna människor och blir stötta 
och upprörda om någon anklagar dem för att hysa 
fördomar av något slag. Många som förr i tiden 
skulle ha varit öppna och ärliga med sin antise
mitism, försöker numera dölja sanningen även för 
sig själva.   

AntiSeMitiSMenS grundpelAre
Men antisemitism inbegriper en tro på någon eller 
samtliga av följande idéer:

Judar håller ihop mer än andra folk och age
rar samordnat för att befrämja en specifik judisk 
agenda.    

Med nästan övermänsklig slughet utnyttjar ju
darna sina enorma rikedomar för att stödja den 
judiska agendan. 

Judar kan, som religiös och nationell minoritet, 
inte blomstra utan att angripa sina värdländers tra
ditionella värderingar. I varje land försöker judar 
försvaga den nationella kulturen, religionen, vär
deringarna och sammanhållningen.  

Judar är inte en nationell grupp eller ett folk i samma me
ning som andra är det; de har inte samma rätt som andra folk 
att etablera en nationalstat.

När det kommer till judiska intressen är upplevelsen av 
en öppen debatt i vårt samhälle såväl som i många andra 
en noggrant konstruerad illusion. I verkligheten samarbetar 
judar för att förhindra en öppen debatt i frågor som är viktiga 
för dem, och de som motsätter sig den judiska agendan blir 
marginaliserade i den offentliga debatten.

Dessa idéer representerar antisemitismens fem grundpelare; 
man behöver inte tro på alla – vilken som helst av dem duger. 
Antisemiten är inte nödvändigtvis nazist. Han är antisemit. 
Det gör honom inte till nazist; Hitler fogade till antisemi

tismen en sjätte grundpelare som sade att det enda sättet att 
framgångsrikt motsätta sig den judiska agendan var att döda 
alla judar. 

Myter ifrågASättS inte
Sedan Hitlers död har världen förringat antisemitismen. Att 
ge näring till uråldriga fantasier om hemliga judiska sam
mansvärjningar som kontrollerar medierna och förvandlar 
politiker till marionettdockor, och att göra politiska bedöm
ningar på grundval av dessa fantasier, uppfattas inte som 
antisemitiskt. 

Att tro att judar kontrollerar den offentliga debatten och 
medierna och får de ickejudiska massorna att böja sig för 
deras sinistra agenda är kärnan i den klassiska antisemi
tismen. I vissa länder är dessa uppfattningar så vanliga att 
de inte längre ses som en aggressiv och smittsam mental 

sjukdom. Dessa idéer har blivit så vitt accep
terade att de sällan ifrågasätts och undersöks. 
När denna situation uppstår blir hela samhället 
förgiftat och förljuget.

På årsdagen av utgivningen av Mein Kampf 
borde välvilliga människor överallt påminna sig 
om behovet att bekämpa en av de mest elakar
tade fördomstyperna världen någonsin upplevt. 
Fördomar känns aldrig vid sig själva: antisemi
ter tror uppriktigt att deras vanföreställningar 
om judar är enkla, självklara sanningar. Det är 
de inte; alla fem föreställningarna är bevisligen 
falska. 

I Nazityskland fängslades eller till och med 
dödades människor för att de sökte bekämpa 
antisemitismen. I Amerika kan vi fritt bekämpa 
den, men många av oss föredrar att ignorera detta 
hat som inte får kallas vid sitt rätta namn. Anti
semitismen är verklig, mordisk och i hög grad 
närvarande i dag. Säg sanningen, för då skäms 
djävulen. Att kämpa mot antisemitismen är, oav
sett din religion, dina politiska åsikter och dina 
uppfattningar om israelisk politik, en del i att vara 
en anständig människa.  

Vi måste alla göra vad vi kan för att hålla kvar detta smut
siga hat i den skammens håla där det hör hemma.

Walter Russell Mead
Walter Russell Mead är James Clarke Chace Professor of Foreign 
Affairs and the Humanities vid Bard College, New York, USA och 
Editor-at-Large på The American Interest. Mellan 1997 och 2010 

var han Senoir Fellow for U.S Foreign Policy vid Council on 
Foreign Relations.

Texten publicerades ursprungligen på Via Meadia, The American 
Interest 20/7 2011. SKMA tackar Walter Russell Mead för 

tillåtelsen att översätta och publicera artikeln.  
Översättning: Henrik Bachner och Ann Wikström.

Hatet som inte får kallas vid sitt rätta namn: 

Vad det innebär att vara antisemit
den amerikanske statsvetaren Walter russell Mead om vår tids avtrubbning inför antisemitiska mytbildningar.

»Dessa 
idéer har 

blivit så vitt 
accepterade 
att de sällan 
ifrågasätts  

och 
undersöks.« 
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I debatten sprids uppfattningen att fördomar och rasism i medier framför allt skulle 
förekomma i anonyma kommentarer på Internet. bilden bygger på en farlig felsyn. Mathan 
ravid om antisemitiska uttryck i etablerade medier – och i webbtidningen Sourze.

I augusti i år meddelade ett antal le
dande svenska tidningar att de beslutat 
sig för att begränsa eller helt ta bort 
möjligheterna för anonyma kommen
tarer och inlägg på deras webbsidor. 

Syftet, att kunna få bättre kontroll över vad 
som skrivs och slippa rasistiska kommen
tarer och personangrepp, må vara lovvärt. 
Det finns dock en risk att fokuseringen på 
kommentarsfälten skymmer det faktum att 
fördomar och rasistiska uppfattningar även 
kommer till uttryck i redaktionellt material 
och debattartiklar i etablerade medier.

Vi har sett rader av exempel på det under 
senare år. Ett uppmärksammat fall är Do
nald Boströms artikel ”Våra söner plundras 
på sina organ” i Aftonbladet 2009. Ett annat 
exempel är Ulf Nilsons artikel ”Ingen risk att 
de militanta muslimerna lyckas i sin avsikt” 
i Expressen 2010. I sammanhanget kan även 
Jimmie Åkessons artikel ”Muslimerna är 
vårt största hot” i Aftonbladet 2009 nämnas. 
Frågan kan ställas om inte denna typ av ar
tiklar har större inverkan på spridning och 
legitimering av fördomar gentemot 
judar respektive muslimer än det 
som sägs i diverse kommentarsfält.

Sourze – en plAttforM för jude-
hAtAre?
Ett exempel på hur antisemitiska 
och andra fördomsfulla uppfattningar 
kommer till uttryck i publicerade och 
granskade texter, och som demonstre
rar att problemet inte kan reduceras till 
kommentarsfält eller frågan om anony
mitet, är webbtidningen Sourze.se. 

Den 15 september i år publicerade den
na en artikel av konstnären Jan Wiberg (ej att 
förväxla med konstnären Jan Wiberg i Väs
tervik) i vilken en rad klassiska antisemitiska 
tankefigurer återfanns. Här hävdade Wiberg 
bland annat att det han kallade ”ältandet av 
judarnas lidande i historisk tid” stod honom 
upp i halsen, då han ”informerats tillräck
ligt, mer än tillräckligt om deras lidande”. 
Syftet med detta ”ältande” var enligt Wiberg 
glasklart: ”Jag tycker detta tjat om nazismens 
ondskefullhet och det judiska folkets lidande 
gör dem oemottagliga för kritik, gör att de 
kan skaffa sig ännu mer framträdande po
sitioner i vår värld och dessutom urskulda 
Israels skamliga behandling av palestinier”.

Inom den antisemitiska diskursen ankla
gas ”judarna” som grupp ofta för att använda 
sig av Förintelsen i politiskt syfte. Väster
ländsk media framställs regelbundet som 
ett judiskt (eller ”sionistiskt”) propaganda
vapen och påstås vara fylld till brädden med 
”snyfthistorier” om judiskt lidande. Denna 
förmenta hjärntvätt på daglig basis påstås 
ha flera syften: bland annat vill ”judarna” 
framställa sig själva som de ultimata (om 
inte enda) offren genom historien, för att på 
så sätt kunna dra ekonomisk och social för
del av den skuldkänsla de hoppas att detta 
ska generera hos ickejudar. 

Tätt sammanbundet med detta är föreställ
ningen om Förintelsen som något ”judarna” 
använder för att legitimera staten Israels 
politik, vilken de alla förmodas stödja oav
sett innehåll. Wibergs ovan nämnda artikel 
innehöll samtliga av dessa traditionella an
tijudiska föreställningar.

ingen engångSföreteelSe
En sökning på Sourze.se visar att Wibergs 
senaste artikel inte var någon engångsföre
teelse. Redan 27 april 2009 valde man att 
publicera en artikel av densamme i vilken 
kristet rotade antijudiska föreställningar 
förekom. Den kristna kyrkan konstruerade 
tidigt en bild av judendomen som kristendo
mens negativa motpol. Medan kristendomen 
framställdes som kärlekens och försoningens 
lära gavs bilden av judendomen som en ha
tisk, grym, krigisk, oförsonlig och hämnd
lysten religion. Denna demonisering har ib
land även kommit att appliceras på judarna 
som folk. Detta leder idag till att moderna 
judar ibland tillskrivs ”gammaltestament

liga” uppfattningar eller handlingsmönster, 
som godtyckligt associeras med nationell 
chauvinism, inhumanitet och intolerans.

I den ovan nämnda texten 27 april 2009 
försökte Wiberg göra gällande att allt tal om 
antisemitism i Sverige var ett sätt för ”ju
diska och sionistiska debattörer” att ”styra 
debatten”, med målet att dölja Israels be
handling av palestinierna. Dessutom påstods 
det att ”gammaltestamentliga uppfattningar” 
hade betydelse för dagens judar, som genom 
att ”skaffa sig ledande ställningar i världen” 
försökte utnyttja sin ”gudomliga rätt att 
fördriva och förtrycka” andra folk. Som ett 
”bevis” för detta framhölls kriget i Irak; en
ligt Wiberg var det ”judar” som hade förmått 
George W. Bush att invadera landet.

flerA AntiSeMitiSKA SKriBenter
Wiberg – som i en artikel publicerad på 
Sourze.se 2007                     

 
 brännmärkte homosexu

alitet som ”en perversion som en moralisk 
människa inte bör ägna sig åt” – är inte den 
ende som under en längre tid fått utrymme 
att sprida sitt hat på Sourze.se. Bland webb
tidningens regelbundna skribenter återfinns 
exempelvis förintelseförnekarna Lars Wil
helmson och Leif Erlingsson, samt Alham
braförlagets grundare Hesham Bahari. 

Den sistnämnde är den internationellt 
ökände antisemiten Israel Shamirs svenske 
förläggare. Bahari har på den svenske isla
misten Mohamed Omars blogg bland an
nat hävdat att ”judarna genom sitt enorma 
inflytande över USA:s inrikes- och utrikes
politik måste betecknas som den stora seg
raren efter Andra världskriget.” 

I artiklar publicerade på Sourze.se har Ba
hari även kallat ”den officiella versionen” 
av 11 september för ”en uppenbar lögn” 

Hatet är inte isolerat till kommentarsfälten
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samt försvarat David Ray Griffin, den ame
rikanske konspirationsteoretiker som lutat 
sig mot källor, skänkt legitimitet åt teorier 
samt samarbetat med krafter som framställer 
händelserna 2001 som en judisk komplott. 
Erlingsson har på Sourze.se varit medför
fattare till artiklar med liknande innehåll, 
medan Wilhelmson vid en lång rad tillfällen 
tillåtits lufta sitt judehat.

På Sourze.se har Wilhelmson bland an
nat skrivit om, vad han beskriver som, ”det 
judiska inflytandet” över västerländska re
geringar, bankväsenden, massmedia och 
akademier; han talar om en inflytelserik 
”sionistisk maktelit” som påstås använda 
”den officiella bilden av ’Förintelsen’” som 
politiskt vapen för att garantera judar ”sär
skilda moraliska rättigheter”, rättfärdiga och 
dölja Israels ”folkmordspolitik” mot pales
tinierna, samt ”kontrollera människors tän
kande genom begränsningar av yttrande och 
tryckfriheten”.

Ett centralt fenomen inom den efter
krigstida antisemitiska diskursen har varit 
tendensen att demonisera judar och den ju
diska staten genom att framställa dem som 
spegelbilder av sina nazistiska bödlar och 
Nazityskland. Detta leder till ett byte av his
toriska identiteter: ”dagens riktiga förföljda 
judar är palestinierna”. Rollbytet ska fram
ställa dem som offer för ”folkmord” utförda 
av ”judarna”. Här torde skuldproblematiken 
efter Förintelsen spela en avgörande roll för 
varför européer attraheras av denna demo
nologi. Genom att anklaga judarna för att 
begå samma brott som nazisterna kan det 
svåra minnet av Förintelsen lättare hanteras. 
Vissa, däribland den tyske historieprofessorn 

Wolfgang Benz, har sammanfattat det som 
antisemitism inte trots, utan på grund av, 
Auschwitz.

”världSjudendoMen förKlArAde Krig” 
Något som är kännetecknande för Wilhelm
son är dennes ambivalenta hållning till na
zismen. Samtidigt som han själv har nära 
kopplingar till nazistiska organisationer som 
Nordisk Ungdom och är en flitigt förekom
mande kommentator på nazistiska webbsidor 
som nättabloiden Nationell.nu, försöker han 
regelbundet demonisera allt vad judendom, 
judiskhet eller sionism heter genom att 
brännmärka det som ”nazism”.

Som påvisats har Wilhelmson i artiklar på 
Sourze.se refererat till israelisk ”folkmords
politik”. Föga förvånande har den
samme även explicit likställt 
staten Israels politik med Na
zitysklands dito, något som 
enligt EUorganet FRA är ett 

uttryck för antisemitism. I en artikel publice
rad på Sourze.se 13 april 2010 likställde Wil
helmson Israels militära insatser i Gaza kring 
årsskiftet 2009 med nazisternas belägring av 
det judiska Warszawagettot 1943. Ett halvår 
senare, 21 oktober 2010, förklarade samme 
Wilhelmson i en ny artikel att den judiska 
nationalismen – sionismen – skulle ses som 
en föregångare till den tyska nationalsocia
lismen, ”med samma ideologiska bestånds
delar och en snarlik samhällelig praktik”.

Möjligtvis skulle detta kunna vara en för
klaring till den ”rasistiskt orienterade stam
mentalitet” Wilhelmson beskrev i en arti
kel publicerad på Sourze.se i juni i år, och 
som enligt honom styr vad han kallar ”ju

disk identitet” – ”en extraordinär moralisk 
motivering till att gynna den egna gruppens 
intresse på bekostnad av andra grupper”. 
Som pricken över i:et har Wilhelmson även 
fått möjligheten att fastställa för webbtid
ningens läsare att judarna minsann har sig 
själva att skylla för den Förintelse han re
gelbundet förnekar. De kunde ju på goda 
grunder betraktas som presumtiva landsför
rädare av Hitler, då ”den så kallade världs
judendomen förklarade krig mot Tyskland 
redan 1933”.

Bryter Mot egnA regler
Enligt webbtidningens egna publicistiska 
regler granskar Sourze.se alla bidrag i för
väg, och texter som innehåller hets mot folk
grupp släpps inte fram. Detta innebär enligt 

webbtidningens egen utsago 
texter i vilka man 
”hotar eller talar 
illa om en folk
grupp på grund 
av ras, hudfärg, 
nationellt eller et
niskt ursprung, hot, 
uppmaning till brott 
eller inlägg som 
bryter mot Tryckfri
hetsförordningen och 

Yttrandefrihetsgrundlagen (YGL).” 
De exempel som här tagits upp visar 

med all önskvärd tydlighet att Sourze.se 
på ett flagrant sätt bryter mot sin egen 
policy. Svenska kommittén mot antise
mitism finner det djupt beklagligt att en 
redaktion som säger sig sträva efter att 

skapa ”en bra sajt, som gynnar kommunika
tion, förståelse, mångfald och öppenhet” re
gelbundet och under lång tid givit spridning 
och legitimitet åt intolerans och fientlighet 
mot judar.

Tyvärr är dock inte Sourze.se exceptionell 
i detta hänseende. Det är viktigt att perspek
tivet i debatten om mediernas ansvar för 
spridandet av förtal, fördomar och rasism 
nu vidgas. Att påstå att problemet är isolerat 
till anonyma kommentarer är inkorrekt och 
farligt.

Mathan Ravid
Masterstudent i historia vid  

Uppsala universitet och medlem i SKMA

Hatet är inte isolerat till kommentarsfälten

 Även etablerade medier publicerar artiklar som sprider fördomar och hat.  
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an kan säga att Otto Ullmann sökte upp mig 
– genom sin dotter och högen på femhundra brev som 
hans föräldrar skrev innan de mördades i Auschwitz. 
När jag inledde arbetet med boken om honom – Och i 
Wienerwald står träden kvar – visste jag bara att han 
sänts till Sverige som barn 1939, från ett intellektuellt 
hem i Wien, till dassen, psalmböckerna och drängli
vet i Småland – inget mer.

Ottos räddare var svenska judemissionärer verksamma i 
Wien, de flesta prästvigda i Svenska Kyrkan och djupt en
gagerade i att få judarna att inse sitt fruktansvärda misstag 
när de förkastade Messias. Efter Anschluss hjälpte de runt 
tretusen människor att emigrera. Pojken Otto fick plats på 
en särskild barntransport till Sverige 
– en som den svenska ärkebisko
pen hittat på, och svensk regering 
godkänt. Med mellanlandning Jesus. 
Barnen skulle vara ”kristna s k 
ickearier”, och följden blev att barn 
döptes enbart för att få kliva på tåget 
ut ur Wiens ihopslagna fälla. 

Jag fann ett researchmaterial 
som ångade kluvenhet – dels ju
demissionärernas hängivna kärlek 
till Guds utvalda folk och dels 
bitterhet för att samma folk svikit 
världens frälsning. Under alltihop 
ett öppet sår; judarnas skuld till 
Jesu död.

Flera av Ottos svenska räddare 
bar på samma fråga. Den löd: Var
för var judarna hatade? 

Folket i Svenska Israelsmis
sionen utförde tveklöst goda gär
ningar, men när de sökte svaret på sin fråga kom de 
inte längre än till judarna själva. Som en av dem skrev 
1942: ”Det fanns ett judeproblem, och det bestod kort 
sagt däri, att den judiska folkgruppen fått ett politiskt 
och ekonomiskt inflytande, som stod i orimlig propor
tion till deras antal. (…) En jude har större energi än 
en smålänning. Han kan försaka till det otroliga både 
i fråga om mat och kläder, nöjen och bekvämlighet. 
Ja han offrar utan att blinka både vila och sömn, både 
hälsa och krafter för att komma sig upp. (…) Man 
måste nog medgiva att juden i allmänhet har goda 
armbågar och sällan försitter det gynnsamma tillfället 
att använda dem. Han har tillika en enastående för
måga att bluffa.”

Det finns många liknande texter i arkiven, efter
lämnade av Ottos räddare. Som sagt, de vände inte 
blicken mot sig själva, än mindre mot sin egen tro. 
Ändå är det ett faktum att herrar Hitler & co inte hittat 
på något själva.

För många är det välkänd historisk materia; Romar
riket runt hundra år efter Jesu födelse, motsättningarna 
mellan judar och frälsta Jesusanhängare, hur romarna 
spelade maktspel med alla och människor led fruktans
värda öden på grund av sin tro. Vi känner till general 
Konstantin som först blev kristen, sedan kejsare, hur 
han gav de kristna tillträde till makten och hur de 
omedelbart inledde statssanktionerade förföljelser av 

judarna. Och så har det fortgått, den 
kristna överhögheten har synod ef
ter synod, århundrade efter århund
rade utfärdat dekret mot judar:

Vid kyrkomötet i Milano år 313 
förbjöds äktenskap mellan judar 
och kristna och sexuella relationer 
straffades med utvisning.  År 855 
uppmanades befolkningen i trak
terna kring Béziers att hämnas på 
judarna för att de korsfäst Jesus. 
Vid kyrkomötet i Rom år 1179 de
klarerades att kristnas vittnesmål i 
rättegångar alltid gick före judars. 
År 1215 slogs fast att judar skulle 
bära särskilda kläder för att särskil
jas från kristna. 1236 mördas judar 
i Frankrike som inte anslöt sig till 
kristendomen. 1280 krävde kyrkan 
i Polen att judarna i landet skulle 
isoleras från resten av befolkning

en. Och så vidare, fram till vårt nu.  
Det kunde hända. Det hade redan hänt.
De svenska missionärernas fråga om hat sökte svar 

hos de förföljda istället för hos förföljarna. Därför 
bekräftade de skälen till hatet – och blir en nödvändig 
påminnelse till oss som här och nu som försöker förstå 
varför somliga utsätter, och andra utsätts. En påmin
nelse om att inte söka svaren bland offren (romerna? 
muslimerna? judarna?) utan att ställa frågorna rätt, så 
att vi får reda på mer än det vi redan trodde oss veta.

Elisabeth Åsbrink 
Journalist och författare. ”Och i Wienerwald står 

träden kvar” utkom 2011 på Natur och Kultur.

Att skuldbelägga offren
Gästkrönika av Elisabeth Åsbrink

»De svenska 
missionärernas fråga 

om hat sökte svar 
hos de förföljda 
istället för hos 
förföljarna.«

gäStKröniKA
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   Fördomar sprids via Internet
På regeringens uppdrag har Forum för levande historia i en rapport sammanställt kunskaper om anti-
semitismens och islamofobins uttryck och utbredning i Sverige och Europa. rapporten belyser även 
insatser som görs för att förebygga och motverka fördomar och hat mot judar och muslimer. Mathan 
ravid sammanfattar rapportens slutsatser.

I rapporten Antisemitism och islamofobi 
– utbredning, orsaker och preventivt 
arbete, som Forum för levande histo
ria offentliggjorde i augusti i år, beto
nas att dagens fördomar mot judar och 

muslimer till stor del sprids via internet och 
sociala medier. 

Studier som författarna Birgitta Löwander 
och Mirjam Hagström refererar till blottlägger 
en dramatisk ökning på kort tid; 2004 upp
skattades antalet hemsidor på internet med 
rasistiskt innehåll till cirka 600, endast fem 
år senare (2009) låg siffran på cirka 8 000. 
Idag bedöms det globalt finnas cirka 15 000 
hemsidor på internet med rasistiskt innehåll.

KonSpirAtionSteorier
Det vanligaste temat för antisemitiska och 
islamofobiska sidor på internet är konspira
tionsteorier, som inte sällan skildrar en kamp 
mellan ”raser” eller ”kulturer” i vilken ”eta
blissemanget” (politiker och media) ses som 
motståndare. Ofta tilldelas muslimer och 
judar olika roller i denna typ av komplotter; 
den muslimska gruppen porträtteras som de 
”fysiska ockupanterna” som aktivt försöker ta 
över samhället genom ”massinvandring” och 
barnafödande, medan den judiska gruppen 
framställs som de ”yttersta konspiratörerna” 
som egentligen styr hela skeendet.

Mellanstatliga organisationer som EU
organet FRA har länge framfört farhågor och 
vädjat till medlemsländerna om aktiva insat
ser och samarbeten för att bättre övervaka 
det rasistiska material som sprids på internet. 
Svårigheterna är dock många. I samman
ställningen framhålls yttrandefrihetsfrågor, 
distributörsidentifiering samt det faktum att 
material sprids mellan länder med olika lag
stiftning som några av hindren. Enligt BRÅ 
ökade anmälningarna om antisemitiska hat
brott på internet från år 2008. År 2010 var 
internet den vanligaste platsen för brott. 

hAtBrott 
Det faktum att definitioner och insamlingsme
toder förändras över tid försvårar jämförelser 
mellan resultat från olika undersökningar om 
hatbrott med antijudiska och islamofobiska 
motiv. Dessutom är mörkertalen stora då 
många brott inte anmäls till polisen. De stu
dier från ett antal länder som återfinns i sam

manställningen tyder dock på en negativ trend 
under 2000talet.

SÄPO:s rapport från 2005 visade att 151 
anmälningar om brott med antisemitiska mo
tiv gjordes 2004. Detta kan jämföras med de 
161 anmälningar som registrerades 2010. 
Högsta antalet anmälningar om antisemi
tiska brott under 2000talet, 250 stycken, 
registrerades 2009. Enligt BRÅ, som tog 
över ansvaret för brottstatistiken från SÄPO 
2006, utförs en majoritet av de antisemitiska 
brotten av för offret obekanta män med en 
medelålder på 35 år. 

Samma medelålder gäller för gärnings
män till brott riktade mot muslimer. Hatbrott 
med islamofobiska motiv har särredovisats i 
BRÅ:s statistik sedan 2006, då 252 anmäl
ningar inkom. 2010 anmäldes 272 brott med 
islamofobiska motiv. 

Internationella studier i sammanställningen 
visar att liknande mönster påträffas i andra 
länder. På många håll skedde en tydlig ökning 
av antalet antisemitiska attacker mot judiska 
individer och institutioner i samband med kri
get i Gaza 2009. Samma år registrerades även 
en ökad grad av trakasserier och angrepp mot 
muslimer. Enligt den rapport som Tel Aviv 
University publicerade 2010 om antisemi
tism i världen, uppmättes de högsta nivåerna 
av våldsincidenter i Kanada, Storbritannien 
och Frankrike. I relation till dessa länder 
var våldsbrotten i Sverige få. Enligt OSCE/
ODIHR:s senaste rapport från 2010 är Sverige 
dock efter Tyskland och Storbritannien det 
medlemsland med störst antal inrapporterade 
brott. Här bör emellertid betonas att resulta
ten av dylika undersökningar påverkas av det 
faktum att få länder rapporterar in data, samt 
att de data som rapporteras in kan vara svåra 
att jämföra.    

Alla studier i sammanställningen pekar 
på att det oftast är ”synliga” judar som bär 
traditionella kläder eller kippa, samt kvinnor 
med slöja och personer som ”ser ut” att ha en 
muslimsk eller arabisk bakgrund, som drab
bas. Judar utsätts oftast för hatbrott på offent
liga platser och i närheten av synagogor och 
judiska skolor. Malmö och Amsterdam lyfts 
fram som exempel på städer från vilka judiska 
familjer valt att flytta på grund av en känsla 
av otrygghet. 

2010 gjordes 450 anmälningar om hatbrott 

med vitmaktideologiska motiv, vilket var 9 
procent av det totala antalet anmälningar om 
hatbrott under året. Av dessa klassificerades 
80 procent som främlingsfientliga, 9 procent 
som antisemitiska och 3 procent som islamo
fobiska.

negAtivA Attityder
Enligt författarna till sammanställningen visar 
de många nationella och internationella un
dersökningarna att det finns generella mönster 
i förhållningssätt till judar och muslimer. Ett 
sådant mönster är att negativa attityder mot 
en grupp ofta kommer ur en generell negativ 
inställning till minoritetsgrupper i allmänhet. 
Om man är negativt inställd till muslimer så 
är man ofta även negativt inställd till judar och 
vice versa.   

2005 genomförde Forum för levande 
historia och BRÅ en undersökning av anti
semitiska attityder bland befolkningen (16
75 år) i Sverige. Enligt denna uttryckte 5 
procent av respondenterna en konsekvent 
antisemitisk inställning medan 59 procent 
på ett generellt sätt avvisade antisemitiska 
fördomar. Gamla antisemitiska stereotyper 
om girighet, makt och utsugning är fortfa
rande aktiva parallellt med nyare former av 
antisemitism. 14 procent instämde helt el
ler delvis i påståendet att ”judarna utnyttjar 
nazisternas judeutrotning (Förintelsen) i 
ekonomiska och politiska syften”.

Forum för levande historia har vid två till
fällen, 2003 och 2009, även undersökt attity
der mot judar bland skolungdomar i Sverige. 
Mellan 2003 och 2009 kunde små föränd
ringar i negativ riktning observeras. 2009 var 
6,5 procent av ungdomarna mycket negativa 
till judar; sammanlagt hade 18,6 procent en 
negativ inställning till judar. Hälften av ung
domarna 2009 hade, vad som beskrivs som, 
en ambivalent inställning till judar. Enligt 
samma undersökning tog hälften av tillfrå
gade svenska skolungdomar inte ställning 
eller svarade på ett sätt som kan tolkas som 
ambivalent gentemot muslimer. 6,8 procent av 
ungdomarna instämde konsekvent i negativa 
påståenden om muslimer; hela gruppen nega
tiva till muslimer var 18,7 procent.  

Resultaten av undersökningar gjorda 2006 
och 2007 tyder på att antisemitismen i Sverige 
tycks vara något mindre utbredd än i länder 

Ny rapport om antisemitism och islamofobi
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som Tyskland, men forskning presenterad i 
sammanställningen visar att antijudiska före
ställningar kopplade till staten Israel är van
liga i de flesta europeiska länder. 

Närmare hälften av respondenterna i en in
ternationell studie 2008 höll helt eller delvis 
med i Israelkritiska påståenden som var färga
de av antisemitism. En svensk undersökning 
2005 visade att 4 procent av de vuxna (19–75 
år) och 5 procent av de unga (16–18 år) på ett 
systematiskt sätt slöt upp bakom antisemitiska 
föreställningar och attityder relaterade till sta
ten Israel. Ungefär en fjärdedel instämde helt 
eller delvis i påståendet att staten Israels poli
tik präglas ”av en i Gamla Testamentet rotad 
hämndlystnad”.  

upplevd utSAtthet 
En undersökning som lyfts fram i samman
ställningen är den Susanne Nylund Skog 
genomförde för Integrationsverkets räkning 
2006. Den pekar på att unga svenskjudiska 
personer (1830 år) upplever en oro för sin 
egen och närståendes säkerhet. Många nämn
de oförmågan att skilja på Israels politik och 
judar i allmänhet som en orsak till antisemi
tism. Några påpekade också att det finns ett 
nedlåtande sätt att prata om judar som upplevs 
som obehagligt och kränkande. Dessutom be
tonade respondenterna att samhället inte gör 
tillräckligt för att bekämpa antisemitismen 
och att denna görs till ett judiskt problem. 

Rapporter under 2000talet visar hur många 
muslimska ungdomar, ofta flickor, vittnar om 
verbala kränkningar. Negativa attityder mot 
islam drabbar inte endast troende muslimer, 
men ungdomar som uppger sig ha en religiös 
tro är i högre utsträckning utsatta. Utsatthe
ten gör att många muslimer, likt många judar, 
väljer att inte vara öppna med sin tro eller sin 
identitet.

Många judar och muslimer betonar medias 
negativa inverkan på spridandet av fördomar. 
I den ovan nämnda undersökningen av Ny
lund Skog beskrivs även hur respondenterna 
med judiskt ursprung är frustrerade över hur 
judendomen beskrivs i svenska skolböcker. 
Trots att judar har status som nationell mino
ritet bekräftar rapporter om svenska lärome
del som presenteras i sammanställningen att 
underlaget i svenska historieböcker om judar 
och judisk kultur är mycket bristfälligt. 

diSKriMinering
Liksom i hatbrottsstatistiken finns 
det stora mörkertal vad gäller 
diskrimineringsärenden. En osäkerhet om 
vilka rättigheter man har samt en misstro mot 
myndigheter lyfts i sammanställningen fram 
som förklaringar till varför många väljer att 
inte anmäla. Sverige har trots detta ett högre 
antal anmälningar om diskriminering till DO 
än genomsnittet i Europa.

En genomgång av 2004 års DOanmälning
ar om diskriminering på grund av etnicitet el
ler religiös tillhörighet visar att en majoritet 
av dessa kom från personer med muslimsk 
bakgrund. Närmare hälften av anmälning
arna gällde arbetslivet. Enligt en rapport från 
BRÅ finns en utbredd diskriminering inom 
rättsväsendet; muslimer uppges vara en av 
de grupper som oftare än andra döms utifrån 
stereotypa föreställningar. Enligt DO är ro
mer den mest diskriminerade gruppen på den 
svenska bostadsmarknaden, men genom prak
tikövning har man kunnat fastställa att även 
muslimer i hög grad drabbas. 

Antalet anmälningar från personer med 
judisk bakgrund är få. I rapporter om diskri
minering i utbildningsväsendet pekas dock på 
problem vad gäller bilden av svenska judar 
och judisk historia i svenska skolor och det 
framhålls att språkundervisningen i jiddisch 
är eftersatt, trots att det är ett nationellt mino
ritetsspråk. Judiska skolbarn vittnar om tra
kasserier, såväl från elever som från lärare. 
Judiska föräldrar har blivit tillsagda att se till 
att barnen inte använder davidsstjärnor eller 
pratar sitt minoritetsspråk för att undvika tra
kasserier i skolan.

preventivt ArBete
Sammanställningen avslutas med en presenta
tion av vad författarna bedömer vara föredö
men och goda exempel i arbetet mot fördomar 
mot judar och muslimer. Här framhålls Svens
ka kommittén mot antisemitism (SKMA) som 
en central aktör i Sverige under tre decennier 
när det gäller preventivt arbete mot antisemi
tism, rasism, nazism och historierevisionism. 
Bland annat lyfter sammanställningens förfat
tare fram de studieresor som SKMA i samar
bete med Forum för levande historia arrang
erar för lärare till Polen och Auschwitz, 
samt det elevaktiva studiematerial riktat 

                                

till högstadie och gymnasieskolan som är 
resultatet av ett samarbetsprojekt mellan 
de två organisationerna och Anne Frank 
House i Amsterdam. (SKMA:s verksam
het presenteras utförligt i en bilaga till 
rapporten.)

Andra organisationer och initiativ som 
nämns är Expoutbildning, som på skolor, 
föreningar och myndigheter undervisar om 
rasism, högerextrema grupper samt antisemi
tism. Ett annat exempel är Quick Response, 
en oberoende grupp av journalister som 
granskar den svenska nyhetsrapporteringen 
om invandring, integration och främlings
fientlighet. Dessutom betonas betydelsen 
av sådana interreligiösa nätverk som Dia
logforum i Malmö, som startades efter att 
problemen med antisemitism i staden nådde 
sin kulmen under 2009. Även Antidiskrimi
neringsbyråernas arbete, utbildningsinitiativ 
i regi av studieförbund som Sensus och orga
nisationer som Svenska Muslimer För Fred 
och Rättvisa framhålls som viktiga bidrag i 
kampen mot islamofobin i Sverige. 

en AnvändBAr StArt 
Fler och uppföljande undersökningar behövs 
om förebyggande arbete mot intolerans mot 
judar och muslimer. Forum för levande histo
rias sammanställning av forskningsläget såväl 
nationellt som internationellt torde kunna tjä
na som en användbar utgångspunkt för dylika 
framtida studier.    

Det är också viktigt att resultaten integre
ras i den utredning om främlingsfientlighet 
och intolerans som på regeringens uppdrag 
leds av Bengt Westerberg. Det gäller inte 
minst insikten att staten måste se till att 
stärka de kvalitativa utbildningsinsatserna 
på området.  

Mathan Ravid

Rapporten kan läsas på: http://www.
levandehistoria.se/files/Antisemitism%20och%20

islamofobi.pdf  

   Fördomar sprids via Internet Antisemitism och islamofobi– utbredning, orsaker och preventivt arbete

För sammanställningen svarar fil. dr Birgitta Löwander och 

fil. mag. Mirjam Hagström vid Forum för levande historia

Uppdrag från Arbetsmarknadsdepartementet A2011/1622/DISK
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elevreSor
27 SEPtEMbEr – 1 oKtobEr
Ännu en grupp om 35 elever 
och lärare från Häggviksskolan 
reste till Krakow, Rabka och 
Auschwitz-Birkenau under led-
ning av Per Höjeberg. 

25 – 29 oKtobEr ocH  
29 NoVEMbEr – 3 dEcEMbEr
Ronny Juhlin leder två elevre-
sor till Krakowområdet med 
elever och lärare från Alftasko-
lan i Edsbyn och Hagagymna-
siet i Borlänge.

Genom bidrag från Björk-
stén-Sparrings stiftelse för 
mänskliga rättigheter deltar 
SKMA:s pedagogiska ledare 
i förberedelserna inför resan 
genom att besöka de olika sko-
lorna. Per Höjeberg har besökt 
Häggviksskolan vid två tillfällen 
och föreläst om antisemitism 
och Förintelsen för elever, för-
äldrar och lärare. Ronny Juhlin 
deltar på liknande sätt på Alfta-
skolan och Hagagymnasiet.

fortBildningSreSA  
till polen
30 SEPtEMbEr – 1 oKtobEr

Ett förberedande seminarium 
anordnades för de 16 deltagar-
na, flertalet lärare, i utbildnings-
resan till Polen i oktober–no-
vember. Föreläsare var Henrik 
Bachner, Stéphane Bruchfeld 
och Matthew Kott. Max Safir 
berättade bland annat om sin 
uppväxt i Kielce, om de arbets-
läger han deporterades till, om 
tiden i Birkenau, Mauthausen 
och Ebensee, samt de ameri-
kanska truppernas befrielse av 
Ebensee den 8 maj 1945.

26 oKtobEr – 5 NoVEMbEr
Lena Jersenius leder en ut-
bildningsresa till Polen. De 16 
deltagarna kommer att besöka 
Warszawa, Treblinka, Tyko-
cin, Bialystok, Lublin, Rabka, 
Auschwitz och Krakow. Vid 
besöken på de olika platserna 
engagerar SKMA guider med 
speciell kunskap om den loka-
la judiska historien. Historiker 
och pedagoger vid museerna 
i Majdanek och Auschwitz gui-
dar och leder workshops vid 
besöken där. 

Ett uppföljningsseminarium 
inriktat på hur man arbetar vi-

dare i klassrummet planeras till 
den 3 – 4 februari.

Två bidragsgivare har gjort 
det möjligt att dela ut stipen-
dier till de lärare som annars 
skulle ha svårt att finansiera 
resan.

MinneSStund 
9 NoVEMbEr
SKMA arrangerar en högtids-
stund till minne av ”Rikskristall-
natten” den 9 november 1938 i 
Stora synagogan i Stockholm. 
Arrangemanget är ett samar-
bete med Judiska församlingen 
i Stockholm och Föreningen 
Förintelsens Överlevande. 

lärArSeMinArier
23 NoVEMbEr
SKMA anordnar ett eftermid-
dagsseminarium i Jönköping 
i samarbete med Studiefräm-
jandet. Vid seminariet kom-
mer SKMA:s interaktiva ut-
bildningsmaterial Vad är en 
människa? att demonstreras 
för lärare. Vi kommer även att 
presentera studiematerialet 
om antisemitism, diskrimine-
ring och fördomar. 

14-15 MArS 2012
SKMA arrangerar tillsammans 
med utbildningsförvaltningen, 
Stockholms stad, ett tvådagars 
lärarseminarium i Stockholm 
om antisemitism och islamofo-
bi. SKMA avser att under 2012 
anordna fler utbildningssemi-
narier på samma tema på an-
dra orter i landet. Datum och 
platser meddelas senare. 

Möten 
5 SEPtEMbEr 
SKMA mötte en delegation från 
European Commission against 
Racism and Intolerance (ECRI) och 
informerade om antisemitism i 
Sverige och SKMA:s verksamhet.  

12 SEPtEMbEr 
SKMA mötte Bengt Wester-
berg som har regeringens 
uppdrag att utreda förekomst 
och motåtgärder mot intole-
rans och rasism i Sverige. 

23 SEPtEMbEr 
SKMA deltog i möte hos integ-
ra tionsminister Erik Ullenhag 
som bland annat rörde hat på 
Internet. 

Kalendarium

Studieresa augusti 2012 

Förintelsen i Ukraina 
Gömd i en liten skrubb på en vind i byn Urycz i östra Galicien bevittnade Michael Hauptman hur hans fyra systrar, 

flera syskonbarn, vänner och grannar mördades. De var några av 180 personer som dödades den 27 augusti 1941 av tyska 
soldater och lokala ukrainska samarbetsmän på order av den holländske SS-officeren Pieter Menten. Michael överlevde och 

kunde vittna mot Menten. Genom hans vittnesmål, genom rättegångsprotokoll och tidningsartiklar kan vi veta exakt vad 
som hände den där onsdagen i augusti 1941.

Studieresan till Ukraina 2012 kommer att gå till området kring Lviv i västra Ukraina. Allt sedan 1300-talet hade stora judiska 
grupper varit bosatta i Lviv och i byarna runt omkring. Tiotusentals judar mördades av de speciella insatsgrupperna under 
den nazistiska ockupationen eller deporterades till Reinhard-lägren. Vi kommer bland annat att besöka byn Urycz och följa 

Michael Hauptmans levnadsöde. 

Liksom tidigare år samarbetar vi med Ukrainian Centre for Holocaust Studies och lokala historiker på de olika platser vi 
besöker. Förutom Lviv-området, besöker vi också de i Polen belägna lägren Belzec, Majdanek och Sobibor liksom staden 

Lublin. Studieresan äger rum i augusti 2012 och blir ca 10 dagar. Priset för resan blir ca 15 500 kronor. Detaljerad information 
om resan och instruktioner om hur man anmäler sig kommer att läggas ut på SKMA:s hemsida www.skma.se  

För ytterligare information kontakta Lena Jersenius, SKMA, info@skma.se eller 08-6676090.
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Investering i Kunskap AB
Strategikonsulting & Investeringar

Box 5216, 102 45 Stockholm
Tel 08-670 65 00
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United Sales för ledarskap, säljträning och teambuilding. 

Because people make the difference. 
 
 

 

 

 

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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europA hAr i dAgSläget inte 
en extremhöger utan minst två.

Om den ena är antiislamisk så 
är den andra antisemitisk. Så lyder 
det simpla sättet att skilja dem åt.

Men en analys som stannar där 
riskerar att bekräfta extremhögerns 
egna problemformuleringar. För 
att samtidigt kunna bemöta de två 
extremhögrarna är det nödvändigt 
att förstå både vad som skiljer dem 
åt och vad som förenar dem. Det 
duger inte att använda Hitlers na
zism som yttersta måttstock – ett 
misstag som begås av såväl vän
stern som högern.

Vänstern skiljer ofta mellan en 
”ny” och en ”gammal” fascism, 
vilka i grunden antas vara lika 
bortsett från att den nya fascismen 
har ersatt judar med muslimer. En 
sådan analys riskerar att sudda ut 
antisemitismens specifika karak
tär och dess nya skepnader.

Högern föredrar å andra sidan 
en gränsdragning mellan ”mjuka” 
populister och ”hårda” extremis
ter, vilket ibland är ett sätt att 
legitimera ett samarbete med de 
förstnämnda. Detta är att indivi
dualisera fenomenet och göra sig 
blind för vilka politiska miljöer 
som bidragit till att skapa en terro
rist som Anders Behring Breivik.

BegreppSförvirring
Sveriges regering har å sin sida 
utmärkt sig genom att helt ignore
ra extremhögerns nya skepnader. I 
ett utspel på Dagens Nyheters de
battsida (5/8) hänvisas till: ”De tre 
huvudsakliga extremistmiljöerna: 
den autonoma vänstern, vitmakt
miljön och den våldsbejakande 
islamismen”. Det kan noteras att 
ordet höger inte förekommer. En
ligt dagens officiella jargong ex
isterar det alltså en extremvänster 
men ingen extremhöger.

Regeringen gör i debattartikeln 

gällande att Breivik bör räknas till 
”vit maktmiljön”, vilken enligt 
Säpos definition kännetecknas av 
en ”starkt rasideologisk” världs
åskådning. Detta trots att Anders 
Behring Breivik inte ville försvara 
”den vita rasen” utan ”det kristna 
västerlandet”. Än så länge saknar 
både regeringen och Säpo ett be
grepp för att tala om en sådan ex
tremhöger. Å andra sidan har det 
kristalliserat sig en distinkt annor
lunda extremhöger som vill inklu
dera muslimer i en global revolt 
mot ”den nya världsordningen”, 
föreställd som en mer eller min
dre judisk världskonspiration. Inte 
heller här är ”vit makt” ett adek
vat begrepp.

”KontrAjihAdiSM”
Polariseringen mellan de två nya 
extremhögrarna går att sätta i 
samband med 11 september 2001, 
men blev tydlig först 2006–2007. 
Det var då som politiska blog
gar började få en reell betydelse 
i Sverige och Europa. Samtidigt 
dominerades utrikesnyheterna i 
hög grad av Iran, Hizbollah och 
Israel samt av några danska kari
katyrteckningar.

Allt detta präglade de nya al
liansernas karaktär.

Vid denna tid organiserades i 
Köpenhamn den första träffen för 
radikala ”kontrajihadister” under 
ledning av bloggaren ”Fjordman”. 
Enligt honom var islam bara var 
ett symptom – den verkliga fien
den var ”de krafter av politiskt 
korrekt mångkulturell marxism 
som fördärvat den västerländska 
kulturen”. På träffarna represen
terades Sverigedemokraterna av 
bröderna Ted och Kent Ekeroth, 
som gått med i partiet så sent 
som 2006. Den senare sitter i dag 
i riksdagen. Kontrajihadismen 
har i dag en stark parlamentarisk 

förankring inte minst i Danmark, 
Nederländerna och Schweiz. Am
bitionen att vara aktiv även på ga
tan har stärkts sedan fotbollshuli
ganerna i English defence league 
inledde sina aktioner 2009.

Kontrajihadisterna delar sin 
grundanalys men skiljer sig i hur 
långt de anser att ”islamiseringen” 
hunnit gå. Medan vissa menar att 
politikerna fortfarande kan hejda 
”islamiseringen” menar andra 
att slutstriden redan har brutit ut. 
Anders Behring Breivik är fascist. 
Annorlunda går det inte att benäm
na hans drömmar om 
ett undantagstillstånd 
där männen bildar 
tribunaler som rensar 
ut folkförrädare för 
att återställa en euro
peisk monokultur där 
kvinnorna åter sätts 
på sin rätta plats.

Europas andra ex
tremhöger vilar på 
samma slags antife
minism och rymmer 
samma spektrum 
från populism till 
fascism. Men dess 
konspirationsteorier 
är annorlunda och 
bidrar till oväntade 
allianser.

AntiSeMitiSKA 
Miljöer
Samtidigt som kon
trajihadister bjöds in 
till Köpenhamn så 
åkte representanter 
för Europas andra 
extremhöger till en 
konferens i Teheran, inbjudna av 
Irans president Mahmoud Ahma
dinejad. Samtidigt kristalliserades 
kring 2006–2007 något som kall
las ”sanningsrörelsen”, företrädd 
av figurer som Alex Jones och 

Ron Paul – en brokig konspira
tionsteoretisk miljö, präglad av 
en viss typ av amerikansk höger
populism korsat med fascination 
för alternativ teknik och ekonomi, 
men också med stort utrymme för 
ohöljd antisemitism.

Ett par år senare inledde Mo
hamed Omar sitt stora projekt att 
samla denna andra extremhöger 
i Sverige. Till dess andra för
grundsgestalter hör i dag Israel 
Shamir, Jonas De Geer och Lars 
Adelskogh. De två sistnämnda 
har även varit verksamma inom 

Nordiska förbundet som under 
åren 2006–2007 startade blogg
portalen Motpol, wikisajten Me
tapedia och nätforumet Nordisk, 
vilka sammantaget har försökt att 
förnya den gamla naziströrelsen 

det finns två huvudfåror inom den samtida europeiska högerextremismen. 
För den ena är islamofobin central, för den andra antisemitismen. rasmus 
Fleischer om extremhögerns nya skepnader och allianser.

»Samtidigt som kontra 
jihadister bjöds in till 
Köpenhamn så åkte 

representanter för Eu
ropas andra extrem

höger till en konferens 
i Teheran, inbjudna av 
Irans president Mah
moud Ahmadinejad.« 

Europas två extrem högrar
o
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Här finns en grupp 
på fem personer

På IPU tar vi fram analysverktyg som bland annat 
ger en tydlig bild av en grupps sammansättning  
– och hur den på bästa sätt kan utvecklas: Att förstå 
sitt och andras beteende är en viktig nyckel för  
den optimala gruppen. IPU Profilanalys skapar 
förutsättningarna att nå dit. 

Läs mer på ipu-profilanalys.com

®

genom att ge den en ny, ”iden
titär” inriktning.

Tanken på den vita rasens 
överlägsenhet är inte frånvaran
de i dessa miljöer, men har i hög 
grad trängts ut av etnopluralis
men, en idé om rasers rättighe
ter, vilket i praktiken innebär 
global apartheid. Andra före
trädare för denna extremhöger 
intresserar sig inte alls för biolo
gisk härkomst utan ser sig som 
stridande i en andlig kamp av 
snarast kosmiska dimensioner. 
Det som håller dem samman är 
fixeringen vid att bekämpa en 
konspiration, vars företrädare 
oftast benämns som ”sionister”. 
Föga förvånande hävdar de nu 
att Anders Behring Breivik ge
nomfört ett ”sionistiskt terror
dåd” på uppdrag av Israel.

exploAtering Av MellAn-
öSternKonfliKten
Trots att synen på Israel kan 
te sig som den tydligaste skill
naden mellan de två extrem
högrarna så befinner de sig 
samtidigt i symbios på just 
denna punkt. Båda har intresse 
av ett upptrappat våld i Mel
lanösternkonflikten och att dess 
konfliktlinjer ska bli vägledande 
för politiken i Europa.

Anders Behring Breivik har 
visserligen deklarerat att han 
betraktar Israel som en bastion 
i kampen mot ”islamisering”. 
Icke desto mindre genomsyras 
hans manifest av antisemitism. 
Av de skyldiga till ”kulturmarx
ismen” som namnges är nästan 
alla judar och Breivik hävdar 
både att USA har ett ”judiskt 
problem” och att merparten av 
Europas judar är folkförrädare 
som måste straffas.

Att beskriva Anders Behring 
Breivik som proisraelisk är 

lika relevant som att beskriva 
Malexandermördarna som pro
palestinska. Först och främst är 
han fascist. Att andra fascister 
nu positionerar sig mot honom 
är inte det minsta konstigt i sig. 
Detta är knappast första gången 
i historien som olika fascismer 
står mot varandra. Vad vi ännu 
saknar är orden för att tala om 
Europas två extremhögrar. 
”Kontrajihadism” kan tills vi
dare duga för den ena, den som 
spänner från bröderna Ekeroth 
till Anders Breivik. Den andra 
extremhögern, som sträcker sig 
från sanningsrörelsen till identi
tärerna, är svårare att benämna 
med ett gemensamt begrepp.

Polariseringen framträder allt 
tydligare bland Europas höger
extrema partier. Splittringen 
mellan Sverigedemokraterna 
och Nationaldemokraterna var 
ett tidigt exempel. Tysklands 
extremhöger är tydligt uppde
lad mellan kontrajihadisterna i 
Die Freiheit och nynazisterna i 
NPD. Veteraner som österrikiska 
FPÖ och franska Front National 
har däremot väntat länge med att 
välja sida, men allt tyder på att 
de graviterar mot kontrajihadis
men. Samtidigt poserar ungerska 
Jobbik i palestinasjalar medan de 
anklagar liberaler och socialister 
för att gå i den judiska konspi
rationens ledband. Läget är som 
gjort för att lura motståndarna att 
spela ett spel som bara de båda 
extremhögrarna kan vinna.

Rasmus Fleischer
Doktorand i historia och författare

Artikeln publicerades 
ursprungligen i Aftonbladet 9/8 

2011.  SKMA tackar Rasmus 
Fleischer för tillståndet att 

publicera artikeln. 

Europas två extrem högrar
. .
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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
info@silbersteinab.se

Vill du ha någon som tillvaratar 
våra judiska intressen imorgon? 

Bli då medlem i en 
Judisk församling idag!

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

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

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

Bli medlem i en församling nära dig!

Judiska Församlingen
Göteborg

www.judiskaforsamlingen.se
www.jfst.se

www.jfm.se

Antisemitism i dagens 
Sverige och Europa
Föreläsningen belyser den samtida antisemitismen i Sverige 
och Europa. Vad kännetecknar dagens antisemitism? I vilka 
politiska sammanhang förekommer den? 
Hur utbredda är fördomar mot judar i 
Sverige och EU? 

Henrik Bachner är fil dr i idéhistoria och 
forskare med inriktning på antisemitism 
och politisk extremism. Han är författare till 
bl a “Återkomsten. Antisemitism i Sverige 
efter 1945” och “’Judefrågan’. Debatt om 
antisemitism i 1930-talets Sverige” 

Tisdagen den 22 november
Kl 19.00 Kafé Edbom, Stadsbiblioteket Gefle Vapen

Vi bjuder på fika. Fri entré, välkomna!

Arrangör Europa Direkt Gävleborg.
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ABC
FÄRGEKONOMI

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

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

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

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

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

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

VÄLKOMMEN ATT BESÖKA OSS!

Och så 20 % alltså!

Hälsningar 
Paul och Lennart Mankowitz

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