
I samband med att minnet av pogromen i Tyskland 1938 
högtidlighölls i Stockholms stora synagoga den 8/11 tillde-
lades Siavosh Derakhti 2012 års Elsa-pris. Elsa-priset är en 
ny årlig utmärkelse som delas ut av Svenska kommittén mot 
antisemitism till unga som via sociala medier eller på annat 
sätt motverkar antisemitism och andra typer av fördomar. 
Priset består av ett diplom och en prissumma om 20 000 kr. 

Siavosh Derakhti fick priset för sitt engagerade arbete 
mot antisemitism och främlingsfientlighet. Prismotivering-
en lyder: ”Genom grundandet av nätverket ’Unga muslimer 

mot antisemitism’, deltagande 
i den offentliga debatten och 
antirasistiskt arbete bland unga 
människor har Siavosh Derak-
hti gjort en viktig insats för ett 
mer tolerant och pluralistiskt 
Malmö.” 

SKMA:s ordförande Willy 
Silberstein, som överräckte 
priset, är full av beundran.

– Siavosh Derakhti är ett fö-
redöme för många unga männ-
iskor, han har genomfört ett 
imponerande arbete i kampen 
mot antisemitism, säger han. 

I en intervju i detta nummer 
av nyhetsbrevet säger Derak-
hti att Elsa-priset givit honom 
”mer styrka och motivation 
för att fortsätta kämpa för alla 
människors lika värde”. Läs 
hela intervjun på s. 3.

Minnesceremonins huvudan-
förande hölls av förläggaren och skribenten Svante Weyler. 
Hans tal om ”Vittnena, minnena och litteraturen” kan läsas 
på s. 10. 

Vittnesmål från novemberpogromen lästes upp av Adri-
ana Savin och Hannes Meidal. Musik av Arvo Pärt och 
Lars-Erik Larsson framfördes av Ketil Solberg, Johan Klint, 
Daniel Lindblom och Amanda Hofman-Bang. 

Minnesceremonin, som samlade hundratals deltagare, ar-
rangerades av SKMA i samarbete med Judiska församling-
en i Stockholm och Föreningen Förintelsens Överlevande.

Regeringen stöder SKMA-utbildning i Malmö
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Sd:s kärna

”Nolltoleransen...

skapar illusionen av 

att Sverigedemo-

kraterna är ett parti 

som andra. Och att 

rasistiska övertramp 

är undantag. Men 

så är det inte. Sveri-

gedemokraterna är 

ett parti som bygger 

sin politik på ett 

skillnadstänkande 

baserat på kultur och 

etnicitet. [...] 

Erik Almqvists 

misstag var hans 

aggressiva beteende 

och hans rasistiska 

och sexistiska utfall – 

och att det fastnade 

på film. Mycket av 

det andra han säger i 

filmklippen går i linje 

med partiets retorik. 

Svenskfientligheten, 

rätten att bestämma 

vem som är svensk, 

att Sverige är ”mitt 

land, inte ditt”. De 

idéerna har funnits i 

partiet sedan starten. 

De utgör kärnan i 

partiets ideologi 

oavsett vad kommu-

nikationsplaner säger 

och oavsett talet om 

nolltolerans.”

Daniel Poohl och 
Mikael Ekman, Expo
SvD 16/11 2012

Ung Malmöbo fick Elsa-priset

Willy Silberstein och Siavosh Derakhti.
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RegeRIngen haR bevIljat en an-
sökan från Svenska kommittén mot 
antisemitism om bidrag för att ge-
nomföra en utbildningssatsning mot 
antisemitism och islamofobi riktad 
till skolor i Malmö. I satsningen ingår 
fyra lärarseminarier och distribution 
av undervisningsmaterial till elever 
på alla högstadieskolor i staden. 

Så här motiverade integrations-
minister Erik Ullenhag regering-
ens beslut: ”Judar i Malmö har på 

senare år drabbats av hatbrott och 
vittnar om att de känner en rädsla 
för att bära religiösa symboler. 
Muslimer berättar att de drabbas av 
hat, diskriminering och fördomar. 
Även andra minoriteter möter främ-
lingsfientlighet i sin vardag. Detta 
är självklart oacceptabelt. Skolans 
roll i arbetet mot främlingsfient-
lighet och intolerans kan inte nog 
understrykas. Främlingsfientlighet 
och intolerans måste bemötas med 

kunskap, öppen diskussion och ak-
tiva insatser.”

”Det är med glädje vi noterar att 
regeringen sagt ja till vår ansökan. 
Behovet av att sprida kunskap om 
antisemitism och islamofobi är stort 
i Malmö. Regeringens satsning är 
ett kvitto på att Svenska kommittén 
mot antisemitism är en viktig part när 
det gäller att bekämpa fördomar och 
främlingsfientlighet”, säger SKMA:s 
ordförande Willy Silberstein.

I samband med en högtidsstund till minne av pogromen i Nazityskland 1938 delade SKmA 
ut elsa-priset till Siavosh derakhti, grundare av ”Unga muslimer mot antisemitism”.
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UppdRaget att leda Svenska kom-
mittén mot antisemitism är nästan all-
tid givande. Men ibland är det särskilt 
tillfredställande.

Så var det en – i dubbel bemärkelse 
– mörk dag i november. Vi var många i 
Stockholms synagoga, vi hade samlats 
för att hedra minnet av den nazistiska 
pogromen i november 1938, den så 
kallade ”Kristallnatten”.

Och, för första gången, också för att 
dela ut Elsa-priset.

Den allra första mottagaren av detta 
fina pris är Siavosh Derakhti. Han har 
grundat ”Unga muslimer mot antisemi-
tism” och har gjort stora och viktiga 
saker – på eget initiativ.

Siavosh utbildar sig till fritidsledare. 
Han har arrangerat en elevresa till för-
intelselägret Auschwitz, där spelade 
han också in en film som han visat för 
skolelever och andra grupper.

Vad som gör det extra viktigt är att 
Siavosh verkar i Malmö, där behovet 
av kamp mot fördomar och antisemi-
tism är så stort.

Att Siavosh dessutom är en sällsynt 
sympatisk person att diskutera med får 
väl hamna vid sidan av, det är inte där-
för han fått priset, men det har likafullt 
gjort kontakterna extra roliga.

Elsa-priset är instiftat av Henrik Fren-
kel, och Elsa är namnet på hans första 
barnbarn. Det är instiftat till minnet av 
Henriks föräldrar, Elsas farmor och far-
far som överlevde Förintelsen.

Att behoven är extra stora i Malmö 
vet alla som läser detta nyhetsbrev. Un-
der hösten har problemen fortsatt och 

vuxit. Judiska församlingen i Malmö 
har attackerats. Den vidriga handling-
en stämmer väl in i ett mönster vi sett 
länge, länge.

Det finns de som vill skylla alla pro-
blem kring antisemitism på muslimer 

i Malmö. Det är grundlöst. Visst, det 
finns människor i Malmö som är musli-
mer eller som har rötter i Mellanöstern 
som hatar andra Malmöbor för att de 

är judar. De utgör dock en begränsad 
del av denna grupp, och antisemitism 
återfinns även i andra miljöer. 

Men det finns politiska krafter som 
vill utnyttja situationen i Malmö för att 
hetsa mot muslimer.

Jag tänker på Sverigedemokraterna, 
jag har själv hört hur de exempelvis för-
sökt att flörta med judar för att få stöd.

Tack och lov tror jag att ytterst få 
judar har lyssnat till lockropen. Jag är 
övertygad om att det inom Sverigede-
mokraternas led finns många som är 
judehatare. 

Under en tid har partiet dock lyckats 
ganska väl med att hålla ytan glänsan-
de. Men den har börjat krackelera.

Under hösten har vi sett de skräm-
mande bilderna på hur ledande företrä-
dare för Sverigedemokraterna beter sig 
precis som de ligister många i det par-
tiet är. Under ytan, som hjälpligt hållits 
någorlunda snygg, finns hatet och för-
aktet. Mot invandrare, mot muslimer, 
mot kvinnor.

Sverigedemokraterna sitter som be-
kant i riksdagen. Vissa opinionsmät-
ningar har på senare tid placerat dem 
som Sveriges tredje största parti.

Det är ett hot mot muslimer och i för-
längningen mot en rad andra grupper i 
Sverige. För ett parti som hatar musli-
mer, som föraktar kvinnor, är det inte 
svårt att räkna ut vilka andra grupper 
som också hotas.

Willy Silberstein
Ordförande för Svenska kommittén  

mot antisemitism

Bakom fasaden

”För ett parti 
som hatar 
muslimer, 

som föraktar 
kvinnor, är det 
inte svårt att 

räkna ut vilka 
andra grupper 

som också 
hotas.”

Willy Silberstein
Ordförande för Svenska kommittén mot antisemitism
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Grattis till Elsa-priset 2012. Hur reagerade du på nyheten att du 
tilldelats priset?
Det var en stor ära att få ta emot det första Elsa-priset någonsin. 
Det är ett bevis för mig att jag gör skillnad och att fler uppskattar 
mitt arbete mot rasism, fördomar och fientlighet. Det ger mig mer 
styrka och motivation för att fortsätta kämpa för alla människors 
lika värde. 

Berätta lite om din bakgrund. 
Jag är 21 år gammal och är uppväxt i Malmö, som är min hemstad. Jag 
gick på Malmö Latinskola, skoltiden var en jobbig tid i mitt liv. Men 
i dag studerar jag vidare, trots att jag tidigare aldrig ens tänkt på att 
läsa vidare, för skolan var inget för mig. Men man mognar med tiden 
och nu vill jag lära mig nya saker och få en akademisk utbildning.

Varför började du engagera dig mot antisemitism och rasism?  
Vi alla är människor och jag kämpar för alla människors lika värde. 
Rasism ökar runt om i Europa och hatet mot judar, muslimer och 
romer ökar konstant. Vi människor måste lära oss av varandra och se 
till att ungdomar får rätt kunskap i tidig ålder. Man måste våga prata 
om problemen som uppstår i samhället, det är inte okej att blunda bort 
den främlingsfientlighet som har tagit fart i Europa. 

Har du själv märkt av antisemitism i Malmö?  
Jag har ju fått höra hur en del människor beskyller alla judar för staten 
Israels politik. Man drar alla över en kam. Det är ett bevis på okun-
skap bland människor i samhället, det är av ilska, hat, missnöje och 
okunskap som rasismen ökar. Sedan har jag läst att vissa judar tyvärr 
känner sig otrygga i Malmö. Jag tycker det är väldigt hemskt och 
sorgligt att judar känner sig rädda och förtryckta i ett demokratiskt 
land som Sverige.

Vad säger du till dem som gör judar ansvariga för Israels politik?
Många som har kunskaper, och kan historia och religion, förstår att 
man inte kan dra alla över en kam och beskylla judar i Malmö el-
ler Sverige för staten Israels politik. Man måste få kritisera Israels 
politik, men inte genom att ge alla judar skulden för den eller kränka 
religionen. Man måste förstå skillnaden, och man måste även vara 
försiktig när man ger kritik på någonting. Man ska få lov att kritisera 
hur mycket man vill så länge man inte kränker någon. 

Hur har skolan och lärare hanterat problemet med antisemitism?
Av mina erfarenheter, väldigt dåligt. Tyvärr vågar många lärare och 
skolor inte ens prata om vardaglig rasism och andra sådana problem 
som finns runt om i världen. Det är viktigt att prata om alla människors 
lika värde och våra mänskliga rättigheter. 

Du och dina vänner i nätverket ”Unga muslimer mot antisemi-
tism” gjorde en film i samband med ert besök i Auschwitz, som 
du sedan visat i skolor. Hur har elever reagerat på den?  
Alla som jag har visat den för tycker det är en hemsk och tung film, 
men de flesta reagerar positivt. Jag lyfter även upp folkmord som 
förekommer i världen i dag och som har ägt rum efter Förintelsen. 

Du har sagt att nätverket tunnats ut. Vad kan du göra för att få 
det att växa igen?
Att komma ut till många skolor, föreningar, organisationer, fritidsgår-
dar, kommuner, tjänstemän, politiker och hålla föreläsningar, work-
shops, seminarier och visa bilder och min film från Förintelsen. Vårt 
mål är att rekrytera framförallt ungdomar för att ge dem en bredare 
utbildning om rasism, fördomar, folkmord, hatbrott, antisemitism, is-
lamofobi, antiziganism och även göra olika studieresor till platser i 
världen där folkmord ägt rum. 

Ditt arbete riktar sig även mot islamofobi, antiziganism och andra 
typer av rasism. Hur yttrar sig fientligheten mot muslimer, romer 
och mörkhyade i Malmö? 
Romer är utsatta genom att många tyvärr lever i utanförskap och inte 
får så mycket hjälp av samhället. Vi har romska tiggare på våra gator, 
som vi bara passerar förbi utan att ens tänka ”hur kan de ha blivit tig-
gare i ett land som Sverige?” Mörkhyade har fått stå ut med mycket 
runt om i Sverige och fientligheten mot somalier är stor. Mot musli-
mer är hatet större än någonsin tidigare i Europa. Nätrasismen ökar 
och många använder Facebook för att bedriva en hatkampanj mot 
muslimer. Vi har till och med ett svenskt parti i riksdagen som jämför 
islam med nazism. 

Du är själv muslim. Har du personligen drabbats av antimus-
limska fördomar? 
Jag har personligen drabbas av hatbrott när jag har fått höra hemska 
saker där vi muslimer målas ut som terrorister, hedersmördare och 
kvinnoförtryckare. Det är förfärligt att detta accepteras, det räcker nu 
med rasism, fördomar, hat. Nu måste vi agera och nu måste vi kämpa 
mot rasism, för ett bättre Sverige.

Hur kommer du att arbeta mot antisemitism och rasism i fram-
tiden? 
Fortsätta föreläsa, samtala och göra min röst hörd, och besöka koncen-
trationsläger och olika områden där folkmord begåtts. Det är viktigt att 
dela med sig av sin kunskap och se till att vi inte hatar. Vi ska älska, 
vi ska sprida lycka, kärlek, och vi ska respektera varandra. Respekt 
föder respekt och, tyvärr, hat föder hat. Låt ingen hamna utanför, till-
sammans kan vi kämpa för en bättre framtid för våra barn. Kärlek, 
fred och respekt. 

Intervjuare: Henrik Bachner

elsa-priset är en ny årlig utmärkelse som delas ut av 
SKmA till unga som via sociala medier eller på annat sätt 
motverkar antisemitism och andra typer av fördomar. 2012 
års elsa-pris tilldelades den 21-årige malmöbon Siavosh 
derakhti, som grundade ”Unga muslimer mot antisemitism” 
(se artikel på s. 1). SKmA ställde några frågor till honom. 

”Vi ska respektera varandra”

Siavosh Derakhti.
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Sverige har börjat vänja 
sig vid antisemitismen

en programledare i SVT rekommenderar antijudisk litteratur. en kommunalpolitiker svamlar om judiska konspi-
rationer. Hatiska kommentarer på nätet. reaktionerna är få och lama. Antisemitismen möts med axelryckningar, 
skriver Willy Silberstein.

sveRIge haR böRjat vänja sig 
vid judehatet. Reaktionerna trub-
bas av. Alltför ofta möts de med 
axelryckningar. Om ens det.

Låt mig ta några aktuella ex-
empel.

Efter det senaste kriget i Gaza 
ser vi på nytt hur antijudiska 
kommentarer florerar på nätet. 
Häromdagen skrev rapparen 
Dani M på Facebooksidan för en 
kvällstidning att «i stort sett hela 
världsmedia styrs av Israel.  Vilka 
äger majoriteten av TT Reuters? 
(som i stort sett har ’monopol’ på 
nyheter) samma människor som 
kontrollerar Israel och i stort sett 
hela bankväsendet i världen, i det 
här fallet familjen Rothchilds” 
[sic].

På samma sida talas om att 
judar låg bakom 11 september-
attackerna, att det är en lögn att 

sex miljoner mördades 
under Förintelsen med 
mera.

Låt mig betona: kri-
tik av Israels politik är 
självfallet helt legi-
tim. En majoritet av 
dem som är kritiska 
mot Israel är också 
kapabla att ta av-
stånd från landets 
politik utan att 
sprida fördomar 
om judar som 
grupp.

Men debat-
ten om Is-
rael rymmer 

ibland, som i fallet ovan, 
antisemitism, exempelvis i form 
av klassiska föreställningar om 
judisk allsmäktighet.

Vissa är aningslösa, vilket kan 
vara nog så allvarligt. För några 
dagar sedan gjorde Gina Dirawi, 
som ska leda nästa schlagerfinal 
för SVT, bort sig. Hon rekom-
menderade Lasse Wilhelmsons 
bok ”Är världen upp och ner?” 
som kvällsläsning.

Wilhelmson är en av Sveriges 
mer rabiata judehatare. Han skri-
ver om en judisk sammansvärj-
ning.

Judar styr världsekonomin, 
judar styr media, detta är funda-
ment inom den klassiska antise-
mitismen.

Judeförföljelser genom histo-
rien bör, enligt Wilhelmson, ses 
som omgivningens naturliga re-
aktion på judarnas manipulativa 
natur.

Wilhelmson ifrågasätter Förin-
telsen. Nazisterna reagerade bara 
på en ”judisk krigsförklaring”, 
förklarar han, och siffran sex mil-
joner mördade är ett påhitt.

Gina Dirawi bad om ursäkt för 

sitt lästips. Det gläder mig.
Mer oroande är reaktionen från 

hennes uppdragsgivare, Sveriges 
Television.

SVT:s programchef i Malmö, 
Petter Bragée, sade enligt DN att 
så länge ”det hon [Gina Dirawi] 
skriver inte strider mot våra prin-
ciper och demokratiska värde-
ringar har vi inga åsikter om det”.

Är det allt ett av Sveriges vikti-
gaste medieföretag kan prestera? 
Att tips om en bok av en man som 
ifrågasätter Förintelsen «inte stri-
der mot våra principer»?

Även inom socialdemokratin 
har judehatet smugit sig in.

I Malmös kommunstyrelse 
sitter socialdemokraten Adrian 
Kaba. Han är därmed en inflytel-

serik person.
Tidigare i år skrev han i tid-

skriften Tro och politik att det 
finns ”en judisk-europeisk hö-
gerextrem sammansvärjning”, 
och försökte därmed tillskriva 
judar som kollektiv en avgöran-
de och konspiratorisk roll bakom 
samtida rasistiska strömningar i 
Europa.

Detta kan alltså sägas av en 
ledamot av kommunstyrelsen 
i Malmö. Han fick visserligen 
lämna uppdraget för Tro och po-
litik. Men kan verkligen Sveriges 
största parti tolerera att någon, 
som använder klassiska judeha-
tande argument, får fortsätta att 
företräda partiet i en av landets 
större städer?

Bland judar i Malmö finns 
många som är rädda att visa 
sin judiska identitet. Rabbinen 
i Malmö är en av dem som fått 
vänja sig vid trakasserier, hot och 
spottloskor.

Detta i en stad där en ledande 
socialdemokratisk politiker torg-
fört klassisk antisemitism.

Och en stad i vilken SVT har 
en företrädare som tycker att för-
ord för en författare som förnekar 
Förintelsen inte strider mot SVT:s 
principer och demokratiska vär-
deringar.

Lasse Wilhelmson och hans 
gelikar gläds säkert.

Judar i Malmö däremot blir 
förmodligen än mer rädda.

Willy Silberstein
Ordförande för Svenska 

kommittén  
mot antisemitism

Artikeln publicerades ursprungligen 
i Expressen den 28/11 2012.

Skärmbild på Gina Dirawis Instagram. 
1967 personer gillar inlägget. 
Dirawi beklagade senare att hon 
rekommenderat Wilhelmsons bok. ”Är det allt ett 

av Sveriges 
viktigaste 

medieföretag 
kan prestera? 
Att tips om en 
bok av en man 

som ifrågasätter 
Förintelsen ’inte 
strider mot våra 

principer’?”
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Först trodde jag att han skämtade. – 
Skrek de verkligen det?, försökte 
jag. De där borta, som ser ut som 
ett gäng vanliga Uppsalastuden-
ter? Efter upprepade försäkringar 

från min vän Carl lade sig en olustig stäm-
ning över vår grupp.

Kvällen hade ju börjat så bra. Jag hade 
bjudit hem några vänner från judiska stu-
dentföreningen i Uppsala. På menyn stod 
”Sabbatsmiddag” i goda, sekulära vänners 
lag. Som vanligt brydde 
vi oss föga om diverse 
matregler eller ritualer. 
Vi behandlade vilodagen 
som många svenska judar 
gör mest – en chans till 
”fredagsmys på svenskju-
diska”, om man så vill.

Till slut bestämde vi oss 
dock för att gå ut. De kip-
por som något skämtsamt 
hamnat på våra huvuden 
under kvällens gång blev 
spontant kvar där. Det för-
sta jag slogs av när jag för 
en gång skull rörde mig på 
offentlig plats iklädd kippa 
var alla viskningar i stil 
med ”Titta, han är jude!” 
som följde oss genom sta-
den, samt inne på den krog 
där vi hamnade. Kanske ta-
lande för hur ovanliga och 
osynliga (identifierbara) 
judar är i den svenska var-
dagen. Situationen kändes 
rätt märklig, men inte be-
svärande.

rASISTISKA SlAgord
Så kom chocken. Carl hade precis beställt 
första rundan och var på väg tillbaka till oss 
när han åkte på en verbal knock.

– Kolla! Han där är jude. Fy fan vad jag 
hatar judar! Sieg Heil!

De rasistiska slagorden kom från gänget 
vid bordet närmast baren, och ackompan-
jerades av höjda högerarmar. Efter ett tag 
bestämde vi oss för att gå tillbaka och kon-
frontera dem, varpå vi välkomnades med en 
ramsa om ”fascisten Ariel Sharon”. Först 
därefter fick judarna tillåtelse att slå sig ner 
vid antisemitismens smörgåsbord. Där bjöds 

nämligen på såväl traditionella som moderna 
antijudiska idéer, en rejäl dos ”antirasistisk” 
antisemitism, samt en god portion kollektivt 
skuldbeläggande.

Vi fick bland annat veta att vi minsann inte 
skulle tro att vi var förmer än andra, och att 
det ”ni utvalda” utsatte palestinierna för var 
förkastligt. Staten Israel var en ”nazistisk” 
sådan, vars politik vi som judar tydligen 
stödde i vårt och torrt. Vi gjorde oss därmed 
skyldiga till ”fascism”, fick vi veta. Just an-

klagelserna om judisk ”rasism”, ”fascism” 
och ”nazism” återkom regelbundet. Från 
samma personer som några minuter tidigare 
ogenerat brustit ut i en högljudd Hitlerhäls-
ning.

Först efter en lång och från deras sida 
hätsk diskussion tycktes vi sakta övertyga 
dem om att vi varken hade horn i pannan 
eller luktade svavel, samt att deras beteende 
möjligtvis inte var helt ”kosher”. Nej, bara 
för att vi var judar hade vi varken posters på 
Ariel Sharon ovanför våra sängar, stöttade Is-
rael i allt det gör eller påstås göra, eller ansåg 
att icke-judar är mindre värda än oss själva.

Vi ville helt enkelt ta en öl iförda kippor, 
utan att utsättas för glåpord och trakasserier.

INgeN reAgerAde
Många inom minoriteter som de muslimska 
och romska döljer sin identitet av rädsla för 
kränkningar, och de med religiös tro och/el-
ler ett utseende som ”sticker ut” är i högre 
grad utsatta. För den judiska minoriteten är 
exemplen otaliga, bland annat i Malmö där 
”öppet judiska” personer som stadens rabbin 

regelbundet trakasserats. 
Nästa gång jag och mina 
sekulära vänner går ut kan 
vi vår vana trogen välja att 
inte sätta på oss kippa. För 
exempelvis rabbinen i Mal-
mö är det inte lika enkelt.

Männen på krogen bad 
aldrig om ursäkt, och jag 
kan bara hoppas att de 
fick sig en tankeställare. 
Jag vet att jag och mina 
vänner fick det. De inle-
dande kontraproduktiva 
skuldkänslorna kunde vi 
efter ett tag slå ifrån oss. I 
dessa situationer är det ald-
rig offrets fel. Framförallt 
chockerades vi av att en 
grupp judar med sin blotta 
närvaro kan ”provocera 
fram” så hatiska reaktio-
ner. Dessutom, och kanske 
allra mest alarmerande; 
ingen av de andra gästerna 
reagerade med mer än en 
axelryckning på de grovt 
rasistiska tillmälen som 
basunerades ut över den 

till bristningsgränsen fulla krogen.
Man bör akta sig för att dra för stora växlar 

av liknande händelser. De som skulle få för 
sig att bete sig som våra mobbare är tack 
och lov få. Samtidigt går det inte komma 
ifrån att händelser som de vi upplevde den 
där fredagskvällen i oktober säger något om 
situationen för dem i den judiska gruppen 
såväl som i andra minoriteter i Sverige som 
år 2012 öppet vågar visa sin identitet.

Mathan Ravid
Mathan Ravid är Masterstudent i historia vid 

Uppsala universitet och medlem i SKMA.

Judehat på krogen
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besök en vanlig krog med kippa på huvudet och reaktionerna kan komma snabbt. de judar som 
öppet visar sin identitet riskerar att utsättas för grova trakasserier, utan nämnvärd reaktion från 
omgivningen. Allt detta säger oss något om Sverige år 2012, skriver mathan ravid.
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Antisemitism och 
judehat är inte 
av färskt datum 
i Ungern. Inled-
ningsvis vill jag 

formulera följande föga 
revolutionerande påstå-
ende: judefientligheten 
har sin grund i den av 
kyrkan predikade lära 
som under århundra-
denas lopp gjort de s k 
breda lagren mottagliga 
för judehatets argument. 
Från kyrkofäderna och 
fram till mitten av förra 
århundradet har kyrkan 
– alltsedan den romer-
ske kejsaren Theodosius 
tid oskiljaktigt samman-
flätad med den världs-
liga makten – stämplat 
judarna som gudsmör-
dare, mänsklighetens 
fiender och Satans an-
hang, trängt ut dem ur 
samhället, gjort dem 
rättslösa och utlämnat dem åt godtycke och 
våld. Ungern kristnades på tiohundratalet 
och har sedan dess följt kyrkomötenas beslut. 

Jag ser det som nödvändigt att inlednings-
vis fastslå detta, väl medveten om att vår tids 
antisemitism hämtar näring ur ideologier som 
inte sällan är fientliga till kristendomen. Den 
moderna tidens ”världsliga” antisemitism har 
tvivelsutan bidragit till judefientligheten med 
gåvor ur sitt rika förråd av argument (antika-
pitalism, rasteorier m. m.) men den har tagit 
över mer än vad man brukar medge från den 
kristna antijudaismens arsenal. Marken var 
sannerligen väl förberedd.

ASSImIlATIoN ocH ANTISemITISm
Under modern tid har judarnas behandling i 
Ungern följt det kända mönstret från annat 
håll. Framstegsvänliga och frihetligt sinnade 
människor har verkat för att göra judarna till 
likaberättigade medborgare, att emancipera 

dem. Dessa ansatser har alltid mötts av kon-
sekvent och bestämt motstånd från kyrkan 
och andra ”traditionsbevarande” krafter. 

De ungerska judarnas sätt att förhålla sig 
till emancipationen liknade det europeiska 
mönstret: beredvillighet att anpassa sig till 
det omgivande samhället hos vissa, beslut-
samhet att hålla fast vid ortodoxin hos andra. 
I Ungern, som i Tyskland och Frankrike, har 
det förra ofta antagit spektakulära former och 
mått: rusning efter högre utbildning, febril 
aktivitet på kulturens och ekonomins alla 
områden, blandäktenskap, inte sällan utträde 
ur den judiska gemenskapen, men framför 
allt villkorslös lojalitet med ungrarnas natio-
nella strävanden. Viljan att inlemmas i sam-
hället utmärkte största delen av den ungerska 
judenheten. 

Delar av den ungerska judenheten försva-
rade med vapen i hand ungrarnas sak under 
1848–1849 års frihetskamp mot Habsburg, 

något som de 
ungerska ju-
darna dyrt fick 
betala för efter 
nederlaget. Ef-
ter den tiden har 
ovan nämnda 
företeelser visat 
en tendens att 
accelerera och 
förstärkas. Man 
kan på goda 
grunder påstå att 
det är kyrkor-
nas och adelns 
motstånd, men 
också medel-
klassens av res-
sentiment närda 
judefientlighet 
som måste las-
tas för assimi-
lationens miss-
lyckande. 

Till det fo-
gade sig den 
ökande folk-

liga antisemitismen. Den hämtade näring 
dels ur den kyrkliga antijudaismen, dels 
piskades den upp till följd av de politiska 
eliternas strävan att utpeka lämpliga syn-
dabockar. Syftet med denna strävan var att 
avleda vreden över sådana elementära fakta 
som att jorden och det allra mesta av landets 
rikedomar ägdes av ett försvinnande fåtal, 
att stora befolkningsgruppers fattigdom och 
miljoner utblottade människors utvandring 
m. m. hängde samman med, ja, berodde på 
landets politiska och ekonomiska strukturer. 

PATrIoTISm ocH Pogromer
De ungerska judarnas solidaritet med den 
stat och den nation som sent omsider ändå 
gett dem fulla medborgerliga rättigheter rub-
bades inte av anklagelsen om ritualmord i 
Tiszaeszlár (1882) och de upplopp och pog-
romer som följde på den frikännande domen. 
Superpatriotiska och nationalistiska stod de 

 Miklós Horthy och Adolf Hitler.
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De antijudiska strömningarna i dagens Ungern hämtar näring 

ur historiska traditioner, men ska även ses i skenet av en pågående kulturkamp. 

Ervin Rosenberg om hur regeringen Orbán övertagit och förverkligat viktiga delar 

av extremhögerns program.  

Antisemitismen i Ungern
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upp för ungersk-
heten, ungerska 
språket och kul-
turen, inte minst i 
de delar av Ung-
ern där ungrarna 
redan före 1914 
utgjorde en mino-
ritet och där de av 
ungrarna hunsade 
nationaliteterna 
allt våldsammare 
krävde självstyre. 
(Sionismen hade 
mycket riktigt 
inga större fram-
gångar i Ungern.) 

Solidariteten 
med Ungerns sak 
var intakt under 
första världskri-
get, då de ung-
erska judarna 
kämpade tappert 
och självuppoff-
rande, hur häftigt 
deras antisemi-
tiska vedersakare 
än försökt hävda 
motsatsen. Inte 
ens den blodiga 
våg av pogromer 
som slog ner på 
de ungerska ju-
darna för deras 
påstått aktiva del-
tagande och le-
dande roll i 1919 
års Rådsrepublik 
förmådde dem att svikta i sin patriotism, po-
litiskt konservativa småborgare och blända-
de, som flertalet av dem var, av sin osvikliga 
lojalitet med Ungerns sak. 

Horthy (riksföreståndare fram till 15 okto-
ber 1944) och hans regim tackade dem med 
numerus clausus (1920) – en begränsning av 
andelen judiska studenter vid universiteten 
– och en störtflod av lagar, som på ”raslig” 

grund uteslöt dem från nationen, gjorde dem 
utblottade och degraderade dem till paria. 

Flertalet ungerska judar förstod också, un-
der andra världskriget, alltför sent vari det 
som höll på att ske skulle utmynna: frivil-
lig och nitisk medhjälp från myndigheternas 
sida till det nazistiska massmordet, ett folk-
mord som var en obönhörlig konsekvens av 
”flera generationers medvetna andliga verk-

samhet och samordnade in-
doktrinering” (Péter Nádas, 
”Kertész och hans ämne”, i 
Imre Kertész, Det landsför-
visade språket (Norstedts, 
1998), s. 7). (Här kan tilläg-
gas att Eichmann och hans 
numerärt obetydliga grupp i 
Ungern var överväldigade av 
den effektivitet varmed den 
ungerska statsapparatens 
män genomförde gettoise-
ringen och deportationen av 
judarna på landsbygden. Det 
skall också framhävas att 
gettoiseringen och deporta-
tionerna, som genomfördes 
med osedvanlig grymhet, 
var avslutade månader innan 
pilkorsarna tog herraväldet 
över Ungern.)

TySTNAd ocH moTVIljA
De judar som kom tillbaka 
från koncentrations- och för-
intelselägren möttes av fruk-
tan för att dessa oönskade 
människor skulle hämnas 
för sina lidanden och att 
de skulle kräva tillbaka sin 
bortrövade egendom. Men 
framför allt möttes de av 
tystnad när det gällde vad 
som hade hänt dem. 

De stalinistiska åren 
(1948-1956) med ett ledar-
garnityr i vilket s k judar 
hade det avgörande infly-
tandet  (Rákosi och kompa-

ni kunde bara på ”raslig” grund anses vara 
judar) förstärkte bara antisemiternas över-
tygelse att det som lagts dem till last inte 
fick kallas antisemitism, att det inte var annat 
än ett ”berättigat självförsvar” mot judarnas 
försök att ”ta över” Ungern från de ”riktiga 
ungrarna”. 

Allt talrikare historiska undersökningar har 
visat att 1956 års ärofulla revolution inte var 
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Det till högerextrema Jobbik anknutna Ungerska gardet deltar vid invigningen av en staty  
av Miklós Horthy i Csókakő 2012.

De antijudiska strömningarna i dagens Ungern hämtar näring 

ur historiska traditioner, men ska även ses i skenet av en pågående kulturkamp. 

Ervin Rosenberg om hur regeringen Orbán övertagit och förverkligat viktiga delar 

av extremhögerns program.  

Antisemitismen i Ungern
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fri från judefientliga handlingar (se 
Standeisky Éva, ”Antisemitismus 
in Ungarn zur Zeit der Revolution” 
i Rüdiger Kipke (Hrsg.): Ungarn 
1956. Zur Geschichte einer ge-
scheiterten Volkserhebung. VS 
Verlag für Sozial wissenschaften. 
Wiesbaden, s. 87-110). Under den 
långa Kádár eran (1957-1989) gjor-
des allt för att sopa frågan under 
mattan.

 
efTer 1989
Efter regimskiftet (1989) dröjde 
det inte länge förrän antisemitis-
men kom upp till ytan igen. En 
ohöljt judefientlig politisk fraktion 
dök upp i MDF (partiet vid mak-
ten mellan 1990 och 1994). MDF 
splittrades, och de uteslutna bilda-
de MIÉP, ett radikalt, nationalis-
tiskt och antisemitiskt högerparti. 
Då ingen av regeringarna efter 
regimskiftet lyckades råda bot på 
Ungerns många samhällsproblem, 
eftersom de inte förmådde sanera 
Ungerns ekonomi, mildra effek-
terna av den öppna fientligheten 
mellan de politiska blocken eller 
inge regimskiftets hundratusentals 
förlorare hopp om en bättre fram-
tid, har vissa ödesdigra tendenser 
i samhället förstärkts. 

Agitationen mot syndabockarna (zige-
narna och judarna) tilltog, likaså mytbild-
ningen kring ungrarnas ärofulla historia 
och utpekandet av det svekfulla, gentemot 
Ungern fientliga och för övrigt dekadenta 
”Väst”. I dag bevittnar vi å ena sidan oin-
tresse för samhällsfrågor och passivitet hos 
dem som efter långvarigt utanförskap förlo-
rat allt hopp, å andra sidan tilltagande radi-
kalisering hos dem som är fast beslutna att 
utnyttja denna frustration. Dessa företeelser 
har blivit alldagliga komponenter i Ungerns 
samhällsliv. 

UNgerN I dAg 
Hur ligger det till med antisemitismen i Ung-

ern i dag? Låt oss fastslå följande: om man 
godtog synpunkten att antisemitism är lika 
med att vissa människor (med statens goda 
minne eller rentav på dess order) står vid ett 
dike eller flodstrand och skjuter ihjäl judar, 
då finns det förstås ingen antisemitism. Sta-
ten avvisar all form av diskriminering och 
säger sig garantera alla sina medborgares li-
kaberättigande; i det hänseendet finns ingen 
skillnad mellan dagens Ungern och EU:s 
övriga länder. Vid närmare påseende ter sig 
saken väsentligt annorlunda, ty regeringen 
talar med kluven tunga, eller tydligare ut-
tryckt: den hycklar. 

Viktor Orbáns regering – den har varit 
vid makten i två och ett halvt år – tog efter 

sitt makttillträde resolut itu med 
uppgiften att skriva om landets 
historia och styra i enlighet med 
principer som rådde före 1945; 
i vissa avseenden sökte man 
sig i själva verket ännu längre 
tillbaka i tiden, som i synen på 
kristendomens roll i statens och 
nationens liv, familjerätt, kvin-
nans ställning, äktenskap och 
undervisning (realiter: fostran). 
Där sökte man sig ännu längre 
tillbaka, i själva verket till tiden 
före Upplysningen. Landet skul-
le bli kristet och konservativt. 

I omvärderingen av det för-
flutna spelar synen på de senaste 
hundra årens skeenden, särskilt 
Horthyeran och dess ideologi, 
en speciell roll. I denna ideologi 
var irredentismen – försöken att 
återvinna de territorier och den 
befolkningsdel som gick förlo-
rade efter freden i Trianon – och 
antisemitismen hörnstenarna. 

 
reHAbIlITerINg
Jag skall anföra några exempel 
på hur dagens «icke-antisemi-
tiska” ungerska regering, dess 
stödtrupper, dess media har gått 
till väga. 

Statssekreteraren på justitie-
departementet kritiserade den 29 mars 2011 
en av yrkeshistoriker sammanställd utställ-
ning på Förintelsemuseet i Budapest. Han 
anförde att utställningen skapade ”onödig 
spänning” genom att påvisa ett orsakssam-
manhang mellan den militära inmarschen i 
ett (med Hitlers hjälp) återerövrat f d ung-
erskt område och judarnas deportation däri-
från några år senare. Han gav i praktiken or-
der om att utställningen skulle ändras, trots 
att sambandet mellan de båda händelserna 
står utom allt tvivel. Ledningen för museet 
byttes ut. 

Ett annat exempel är ett numera av lag 
sanktionerat införlivande av några av Hort-
hytidens entydigt antisemitiska författare i 

Ottokár Prohászkas skrift ”Die Judenfrage in Ungarn” (”Judefrågan i Ungern”) gavs 
ut på tyska av det högerradikala Deutschvölkischen Schutz- und Trutzbund 1920.
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den nationella läroplanen: József Nyirő, Al-
bert Wass, Dezső Szabó och Cecile Tormay. 
Och märk väl: införlivande betyder plikt att 
undervisa om deras verk. Nyirő, som följde 
med det flyende ungerska parlamentet (pil-
korsarnas parlament) till Sopron, förblev re-
gimen obrottsligt trogen till sammanbrottet. 
Efter flykten och ända till sin död i Madrid 
1953 har han aldrig ångrat någonting (”Blo-
det renar Europa”, ”Leve Adolf Hitler!”). 
Men i sitt svarsbrev till Elie Wiesel hävdade 
parlamentets nuvarande talman László Kövér 
att Nyirő varken var fascist eller antisemit.

KUlTUrKAmP
Under de gångna två åren har en genomtänkt 
kulturkamp pågått i landet. Statyer har av-
lägsnats, andra har rests, gator och torg har 
blivit av med sina tidigare namn och fått 
nya. Det kan inte råda minsta tvivel om att 
dessa förändringar är samordnade och pekar 
i samma riktning: judefientlighet. 

Låt mig illustrera denna pågående kul-
turkamp med tre namn. Hedersplatsen till-
kommer förstås Riksföreståndaren Miklós 
Horthy, ty trots det faktum att de allierade 
– egendomligt nog på Stalins inrådan – lät 
bli att ställa honom inför rätta för krigsför-
brytelser – står hans skuld i öppen dager: 
hans energiska antisemitism bidrog till till-

komsten av de tre judelagarna (1938-1941) 
vilka beredde marken för judarnas totala 
eliminerande från Ungern. Nu reses statyer 
över Horthy lite varstans i landet, gator och 
torg uppkallas efter honom, en välorkest-
rerad kampanj pågår i syfte att rentvå hans 
person och politiska gärning, man gör allt 
för att omvärdera den period av Ungerns 
historia då han var den okrönte ledaren för 
konungariket Ungern.

Greve Pál Teleki var en världsberömd 
geograf, medlem av Ungerns veten-
skapsakademi, regeringschef två gånger 
(1920–1921 och 1939–1940), övertygad 
och militant antisemit, stolt över att vara 
det. Numerus clausus (1920) antogs under 
hans första tid som regeringschef, och han 
var en av de andliga fäderna till både den 
andra och tredje judelagen (den senare en 

raslag av renaste vatten). En av den nuva-
rande regeringens tidiga åtgärder var att resa 
en staty över Teleki i Budapest. Samtidigt 
har åtskilliga gator och torg lite varstans i 
landet, uppkallade efter personer (judar och 
icke-judar) som av olika skäl är förhatliga för 
den nuvarande regimen, döpts om och fått 
namn efter människor som regimen vördar.

En annan av den ungerska antisemitismens 
främsta gestalter och kultfigurer som nu får 
sin renässans är Ottokár Prohászka (1858-
1927), katolsk biskop, medlem av överhuset, 
teolog och produktiv författare. Bland hans 
oförgätliga meriter skall nämnas hans mål-
medvetna kamp mot borgerlig vigsel, över 
huvud taget mot all modernism, mot judarna, 
vilka han betraktade som en svulst i mänsk-
lighetens kropp, hans aldrig upphörande pro-
paganda mot judiskt inflytande över ungerskt 
samhällsliv. 

Prohászka tillhörde ledningen för Det 
vaknade Ungern (Ébredő Magyarok), en 
sammanslutning ”till den ungerska rasens 
försvar”, han gav organisationen sin väl-
signelse och ville att den skulle organisera 
sig som ett garde. Enligt Prohászka måste 
ungrarna obönhörligt vända sig mot judarna, 
avslöja deras sanna karaktär, göra upp med 
den falska tes enligt vilken judarna var en 
del av det ungerska samhället. På initiativ 

av Prohászka benämns judendomen i nume-
rus clausus, vars främste förkämpe han var, 
inte ”en religion”, utan ”en etnisk minoritet”. 
Stiftandet av en lag om att judarna är en et-
nisk minoritet bröt mot ungersk rätt enligt 
vilken tillhörighet till en etnisk minoritet är 
avhängig av språket. Judarna talade unger-
ska. Därmed var den medborgerliga likheten 
inför lagen avskaffad i Ungern. 

Det var ingen tillfällighet att Prohászka 
skulle komma att höjas till skyarna och åbe-
ropas av pilkorsarna och andra högerextrema 
rörelser vilka såg en föregångare och en väg-
visare i honom. Hycklande verkar nu Pro-
hászkas judefientliga anhängare för att göra 
honom till en hjälte med hänvisning till hans 
obestridliga ”känslighet i sociala frågor”. 

Dessa målmedvetna ansträngningar att re-
habilitera och blåsa nytt liv i den ungerska 
historiens mest olycksbringande traditioner 
rullar på en allt mäktigare våg av judefient-
lighet som landets nuvarande makthavare 
indignerat men förgäves försöker förneka. 
Sanningen är dessvärre den att de utnyttjar 
antisemitismen i sin skoningslösa kamp för 
att behålla och cementera sin makt. 

Lägg märke till att ovanstående text bara 
tar upp företeelser som direkt kan knytas till 
den nuvarande regeringens och dess anhäng-
ares verksamhet, den säger inte ett enda ord 
om den neonazistiska extremhögerns öppet 
antisemitiska syften och handlingar. Det är 
ett annat och sorgligt faktum att den aktuella 
ungerska regeringspolitiken, trots påståenden 
om motsatsen, har övertagit och förverkli-
gat mycket av extremhögerns program och 
talar dess språk. (Se t. ex. “Fighting the De-
vil: Viktor Orbán’s speech on St. Michael’s 
Day”, 30/9 2012, http://hungarianspectrum.
wordpress.com.)

Ervin Rosenberg 
Ervin Rosenberg föddes i en judisk familj i Ung-

ern och kom till Sverige 1956. Han är översät-
tare av ungersk, hebreisk, italiensk och fransk 
litteratur och har bl. a. översatt Imre Kertész, 

Péter Nádas, Amos Oz, David Grossman, Yoram 
Kaniuk, Alexis de Tocqueville, Norberto Bobbio, 

Cesare Pavese och Italo Calvino.
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Byst av József Nyirő.
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Idag för precis en vecka 
sedan begravdes Cordelia 
Edvardson, journalist, för-
fattare och överlevande. 
I en av sina krönikor i 

Svenska Dagbladet, publicerad 
den 6 juni 2003 berättar hon 
historien om den förste israelen 
som deltog i en rymdfärd, Ilon 
Ramon. Han hade i rymdfarkos-
ten tagit med sig en torarulle, 
en bägare med sabbatsvin och 
en teckning av Petr Ginz. Teck-
ningen var gjord i koncentra-
tionslägret Theresienstadt och 
föreställde ett månlandskap. Så 
här skrev Cordelia:

Ramon var säkert medveten om 
denna symbols innebörd. Hans 
föräldrar tillhör förintelsens över-
levande. Ramon var deras och de-
ras likars representant i rymden. 
Hans rymdfärd var också deras 
resa från den djupaste förnedring-
en till heder, ära och triumf. Men 
de döda skulle heller inte glöm-
mas, de företräddes av Petr Ginz.

Ramon skulle aldrig återkomma 
från rymden, rymdfärjan Colum-
bia exploderade, men det är inte 
för att påminna om det som jag 
återberättar den här historien. 
Utan för det som Cordelia fort-
satte sin krönika med:

Jag kände inte Petr Ginz”, skri-
ver hon, ”men under några må-
nader måste vi samtidigt ha varit 
i Theresienstadt. Vi delade också 
samma öde, också jag gick på 
”transport”, som det kallades, 
till Auschwitz. Där skildes våra 
vägar. Själv fann jag nåd inför dr 

Mengeles ögon, och viftades till 
vänster. Jag skulle få leva ännu 
en tid. Petr Ginz hänvisades till 
höger, till den mycket längre kön 
som började sin marsch till gas-
kamrarna. Eller blandar jag ihop 
det? De ännu levande till höger 
och de dödsdömda till vänster. 
Jag minns inte.

Det är vid de där sista orden – 
”jag minns inte” – jag skulle 
vilja dröja en stund, det är i dem 
skärningspunkten mellan det 
bevittnade, det erinrade och det 
återskapade ligger eller, om man 
så vill, mellan vittnena, minnena 
och litteraturen.

För de allra flesta av oss spelar 
det verkligen ingen roll åt vilket 
håll dr Mengele hänvisade Petr 
Ginz och Cordelia Edvardson. 
För historikerna kan det däre-
mot vara avgörande. Eller för 
juristerna.

fIKTIoNeNS Värld
I januari 2000 inleddes en märk-
lig rättegång i London. Den eng-
elske historikern David Irving 
hade stämt den amerikanska 
forskaren och författaren De-
borah Lipstadt för förtal. Hon 
hade kallat honom charlatan och 
förintelseförnekare, han ville få 
sin heder återupprättad. För de 
allra flesta utomstående var sa-
ken glasklar: Irving hade på ett 
osedvanligt skickligt sätt satt i 
system att sprida osäkerhet om 
gaskamrarnas existens. Men för 
domstolen var saken mer kom-
plicerad. Det gällde helt enkelt 
att kunna bevisa Förintelsen, inte 
att minnas den. För advokaterna 

precis som för oss andra var det 
mycket som stod på spel: förlo-
rade man denna rättegång skulle 
det innebära juridiskt klartecken 
inte bara för Irving utan för alla 
andra Förintelseförnekare.

En sak var advokaterna på 
Lipstadts sida tidigt klara över: 
i domstolen var det väsentligt att 
exakt kunna bevisa huruvida dr 
Mengele eller någon annan hade 
pekat till vänster eller till höger. 
Och eftersom många av de över-
levande vittnena från Auschwitz 
och de andra dödslägren kanske 
skulle kunna återge dr Mengeles 
ord och ansiktsuttryck helt exakt, 
men vara osäkra på vilken dag 
de hade stått inför honom, eller 
åt vilket håll han hade pekat, så 
bestämde sig advokaterna för att 
avstå från att kalla in överlevande 
som vittnen till domstolen.

Imre Kertész, den ungerske 
författaren och Nobelpristaga-
ren, är mycket medveten om den 
här skillnaden mellan vittnesmål, 
minne och återskapande. I sin 
självbiografi, Dossier K, som han 
givit formen av ett slags sokratisk 
dialog, där han själv står för både 
frågorna och svaren, reflekterar 
han över förhållandet mellan 
självbiografi och roman. ”Självbi-
ografin minns någonting”, säger 
Kertész, medan ”fiktionen skapar 
en värld” och han menar följd-
riktigt att hans skildring Mannen 
utan öde, där han berättar om den 
unge pojken Köves som i augusti 
1944 skickas till Auschwitz och 
Buchenwald, är en roman, trots 
att det är uppenbart för varje lä-
sare att den bygger på författarens 
egna erfarenheter.

Erinringen, menar Kertész, 
återskapar en värld, men kan inte 
gå utöver den. Men det gör fik-
tionen. ”Fiktionens värld är en 
suverän värld, som föds i förfat-
tarens huvud och följer konstens 
och litteraturens lagar. När det 
gäller fiktion är varje detalj en 
uppfinning av författaren, varje 
moment…”

Här avbryter sig Kertész och 
ställer frågan: ”Du vill väl ändå 
inte säga att det är du som har 
uppfunnit Auschwitz?”

lITTerATUreNS Värde
Svaret och dess betydelse har 
jag själv grunnat på ända sedan 
jag läste det första gången.  Så 
här svarar alltså Kertész. ”Jo, det 
förhåller sig i viss mening så. I 
romanen måste jag uppfinna och 
skapa Auschwitz. Jag fick inte 
stödja mig på de yttre, så kall-
lade historiska fakta utanför ro-
manen. Allt måste ske med hjälp 
av språkets och kompositionens 
trollkraft.”

Jag kan inte påstå att jag till 
fullo förstår hur Kertész tänker 
och resonerar, ibland säger han 
också i sin självbiografi emot sig 
själv. Men en sak är jag säker på: 
Imre Kertész tillskriver litteratu-
ren, den återskapade världen som 
lyder språkets och ibland också 
fiktionens lagar, ett mycket större 
värde, kanske rentav ett mycket 
större sanningsvärde, än den 
rena faktaframställningen. Han 
förnekar inte betydelsen hos his-
toriska fakta, han bara varnar för 
en överdriven tro på deras inne-
boende kraft. För honom handlar 
det aldrig om höger eller vänster, 

Vittnena, minnena och litteraturen
När de sista överlevande från förintelsen gått ur tiden kom-
mer litteraturens roll för att återskapa och gestalta denna 
katastrof att bli än viktigare. det hävdade Svante Weyler i 
sitt anförande i samband med att minnet av novemberpog-
romen 1938 högtidlighölls i Stockholms stora synagoga 
den 8 november 2012. Här återges hans tal.

 Minnessten för Cordelia Edvardson i Berlin.
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Imre Kertész.

Vittnena, minnena och litteraturen

för honom handlar det om att återskapa den 
situation – för att tala med existentialisterna – 
som pojken befann sig i. Den situation där de 
inte visste vad som skulle hända, det handlade 
för Kertész om att liksom frigöra sig från his-
toriens facit, det som gör att allt, till och med 
det allra värsta, kan förefalla rationellt, nästan 
begripligt. Han vill med litteraturens hjälp åter 
ställa oss inför det irrationella, inför, med hans 
egna ord, ”känslan av att vara förlorad”. Den 
som själv besökt Auschwitz och också läst 
Kertész roman Mannen utan öde kan själv 
bilda sig en uppfattning om förhållandet mel-
lan det faktiska och det fiktiva i det här fallet. 
Och en sak är klar: det är lättare för en David 
Irving att ifrågasätta lägret än romanen, hur 
paradoxalt det än kan låta.

Det som Imre Kertész säger om Auschwitz 
kan lika väl gälla för de händelser som före-
gick den slutgiltiga katastro-
fen för Europas judar och 
därmed också för den dag, 
den 9 november 1938, som 
vi samlats för att högtidlig-
hålla minnet av idag. Det 
viktigaste kan inte vara, 
längre, att räkna antalet 
sönderslagna butiksrutor i 
Berlin, eller att beräkna de 
ekonomiska konsekven-
serna för butiksinneha-
varna. Det är viktigt, men 
inte det viktigaste. Den 9 
november 1938 kommer 
aldrig att återkomma. Vi 
kommer kanske tvingas 
uppleva liknande hän-
delser, men aldrig ex-
akt densamma.

Men vi kommer att 
uppleva känslan av att ”vara förlorad”. 
Frågan är bara vad som bäst kan förmå oss att 
först känna igen den känslan, sen sätta den i 
relation till historien för att till sist omvandla 
den till handling, till motstånd. 

När VITTNeNA är borTA
Snart är de sista vittnena borta. Snart finns det 
ingen att ringa till, ingen att kalla till vittnes-
båset eller att skicka ut i skolorna. De levande 
vittnena har ända tills nu tjänat som ett slags 
försäkring för oss andra, snart återstår bara 
deras vittnesbörd.

Jag mötte nyligen den israeliske författaren 
Amir Gutfreund som var på besök i Sverige. 
Han bekräftade det jag hade hört från en an-
nan israelisk författare, Lizzie Doron, precis 
som Gutfreund barn till överlevare, nämligen 
att överlevarnas historier länge inte hade nå-
gon framträdande plats i det offentliga Israel. 
Precis som här alltså, idag är det ju nästan 
svårt att föreställa sig den nästan kompakta 
tystnad som rådde kring Förintelsen under de 
första tre decennierna efter krigets slut. Vitt-
nena var inte särskilt välkomna, med andra 
ord. Men de kanske inte heller var så ange-

lägna om att berätta. När 
Lizzie Doron frågade sin 
egen mor om vad som hade 
hänt henne under Förintel-
sen svarade modern bara: 
”Ta du hand om livet så tar 
jag hand om döden.” 

Den här frånvaron i Israel 
av de överlevandes berättel-
ser var en överraskning för 
mig, förmodligen därför att 
min kunskap om den israeliska 
politiska och kulturella offent-
ligheten är så begränsad och 
min naivitet därför stor, men 
jag misstänker att det kommer 
som en överraskning för många 
andra också. Över denna från-
varo skulle man kunna tänka sig 
att författaren Amir Gutfreund 
var väldigt upprörd, både å egna 

och sina föräldrars vägnar. Men inte alls, han 
utnyttjade det i stället som författare. När han 
gick till arkiven så fann han ju vittnesbörden 
där och märkte snart att de liknade Cordelia 

Edvard sons. Människor mindes, men de min-
des olika. Vänster – höger, en solig dag – en 
molnig dag, det var en måndag, nej det var en 
onsdag. Alla de här motsägelserna, verkliga 
eller skenbara, som ju nästan alla kunde till-
skrivas det mänskliga minnets ofullkomlighet, 
skänkte plötsligt Gutfreund frihet, friheten att 
skapa, samma slags frihet som Imre Kertész 
talar om. Det är självfallet en frihet som kan 
missbrukas. Det kan leda till ytliga skildringar, 
till kitsch, och det kan leda till falska skild-
ringar. 

Men just för att historien aldrig upprepar 
sig i identisk form, kommer litteraturen som 
återskapar historien att bli desto viktigare, för 
dess oerhörda kraft och förmåga att gestalta 
situationer och  känslor som aldrig försvinner, 
så som historiska fakta tenderar att göra.

Vem är det jag vill hänvisa mina barn till 
för att de ska förstå vilket lidande Napoleons 
erövringskrig åstadkom? Jo, till Tolstojs Krig 
och fred. Och vem gestaltar första världskri-
gets helveten bättre än Erich Maria Remar-
que i På västfronten intet nytt. Och den som i 
framtiden vill förstå, på djupet förstå vad som 
hände i människorna i Berlin och alla de an-
dra tyska städer där Kristallnattens härjningar 
ägde rum, den kommer vi uppmana att läsa 
Cordelia Edvardsons Bränt barn söker sig till 
elden och Imre Kertész romaner. Inte för att 
de var vittnen, inte för deras enkla sanningar, 
utan för deras komplicerade, återskapade, ge-
staltade sanningar. 

Om de insikter som kan vinnas ur deras 
verk sen kan omvandlas till handling och 
motstånd, det är en helt annan fråga. Det är 
helt enkelt vår egen fråga. 

Svante Weyler
Förläggare och skribent

Minnesceremonin den 8 november 2012 
arrangerades av SKMA i samarbete med Judiska 

församlingen i Stockholm och Föreningen 
Förintelsens Överlevande. 
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Aftonbladets kulturchef Åsa Linderborg åberopar nu ett 
reportage i senaste numret av tidningen Filter för att 
rentvå den ökända artikeln om Israels organstölder. 
Men både hon och Filter förtränger vad som faktiskt 
stod i Donald Boströms text.

Det var för drygt tre år sedan som Linderborg, med chefredaktör 
Jan Helins goda minne, publicerade Boströms artikel ”Våra söner 
plundras på sina organ” (Aftonbladet 17/8-09). Innehållet kom att 
utlösa en diplomatisk kris mellan Sverige och Israel, och Aftonbladet 
anklagades för att anspela på antisemitiska myter om blodtörstiga 
judar som ritualmördade barn.

Vad var det då som Boström skrev?
Han berättade om den 19-årige palestinske stenkastaren Bilal Ach-

med Ghanan som dödades av en israelisk specialstyrka 1992. Armén 
förde bort kroppen och vid begravningen blottades en söm i huden, till 
synes till följd av en obduktion. Samma sak hade hänt andra palestinier 
och familjerna undrade varför. Han skrev att ”starka misstankar finns 
hos palestinier att deras unga män har fångats in, och som i Kina och 
Pakistan ofrivilligt fått agera organreserv innan de dödats.”

Han återgav vidare hur ”det talades om en dramatisk ökning av 
unga män som försvann”, detta i samband med en israelisk kampanj 
för organdonation. De anhöriga ”menade att 
deras söner blivit bestulna på organ innan 
de dödades.”

Tesen var alltså att Israels armé förde 
bort unga män i jakt på fräscha organ. Inte 
bara en utan två gånger framförde Boström 
detta, utan annat stöd än familjernas berät-
telser. Inga kritiska frågor ställdes, inga 
ifrågasättanden från andra presenterades.

Åsa Linderborg menar i sin triumfatoris-
ka artikel på temat «vi hade rätt» att Filters reportage visar att Boström 
hade fog för att ställa frågan om de palestinska ungdomarna drabbats 
av organplundring (AB 15/11).

Den frågan var förstås helt legitim. Däremot stannade det inte vid 
den.

Det stämde att det israeliska rättsmedicinska centret Abu Kabir 
under många år systematiskt, och under viss tid med hälsoministeriets 
kännedom, stal organ från lik. Den illegala verksamheten granskades 
redan för drygt tio år sedan i Israels största tidning. Därefter tillsattes 
en statlig granskningskommission som bekräftade missförhållandena 
och följde upp dem. Och bara tre dagar efter Donald Boströms artikel 
i Aftonbladet, i vilken han verkade vara helt omedveten om de tidigare 
avslöjandena i israeliska medier, skrev frilansskribenten Anna Veeder, 
bosatt i Israel, att det sedan länge var klarlagt att både israeler och 
palestinier fallit offer för Abu Kabirs skamliga hantering (Newsmill 
20/8-09). Inte dundrande Linderborg då att hon fått ”total upprät-
telse”, som hon gör nu. Ändå är det inga nya, avgörande uppgifter 
som Filter kommer med.

I tidskriften publiceras också ett utdrag av Boströms intervju med 
den israeliska rättsläkaren Chen Kugel, tidigare anställd på Abu Kabir 

och den som först läckte organskandalen. Han säger att det kvittade 
om det var israeliska soldater, ortodoxa judar, palestinier eller till 
och med turister och gästarbetare. ”Alla” drabbades. Syftet var att 
råda bot på organbristen. Han avfärdar att armén var inblandad i lik-
plundringen.

Han säger till Boström att han först trodde att hans artikel i Afton-
bladet gick ut på att israeliska soldater sköt ungdomarna i syfte att ta 
deras organ. Men att han sedan fick läsa den korrekta översättningen.

Åsa Linderborg hävdar också att missuppfattningar spreds i utlandet 
eftersom alla inte hade tagit del av Aftonbladets «auktoriserade» över-
sättning. Men som Jonathan Leman, i dag reporter på Expo, redovisade 
på sin blogg så snyggades Boströms artikel till i den engelska versio-
nen (jonathanleman.blogspot.com 27/8-09). Formuleringen «innan de 
dödats» togs bort.

aRtIkelns InlednIng, som handlade om ett aktuellt fall av or-
ganhandel i New Jersey utan någon koppling till de plundrade 
palestiniernas öde och där Boström nämnde att rabbiner låg 
bakom, friserades även den. Plötsligt stod det ingenting om 
etnisk eller religiös tillhörighet. Det var just inledningen som 
fick många kritiker att tolka artikeln som en konspirationsteori 

om samvetslösa judar i Israel och USA 
som tillsammans kapitaliserar på utsatta 
palestiniers innanmäte.

Donald Boström ångrar inte något i sin 
artikel. ”Hade jag skrivit det mesigare hade 
ingenting hänt”, säger han i Filter. Åsa Lin-
derborg ångrar bara att det saknades en ”pe-
dagogisk brygga” mellan inledningen och 
resten. Tvärtom är hon stolt och gör en stor 
poäng av att svenska medier inte tillräckligt 

uppmärksammade organstölderna på Abu Kabir när ännu fler detal-
jer om hur det hade gått till blev kända i USA fyra månader efter 
Aftonbladets artikel.

Detta kanske var underrapporterat i vissa delar. Säkert förekom också 
övertoner i debatten. Men det är skamlöst av både Filter och Åsa Lin-
derborg att inte stå för att Donald Boström skrev en undermålig artikel, 
där han okritiskt återgav hårresande teorier om att armén fångade pales-
tinier i syfte att stjäla deras organ – för att sedan avrätta dem.

Att Åsa Linderborg slår på stora trumman för att försöka bättra på 
sitt publicistiska rykte är inte särskilt förvånande, även om tidpunkten 
är illa vald. Mitt under den blodiga upptrappningen av Israel/Pales-
tinakonflikten borde det ges utrymme för helt andra diskussioner. 
Däremot undrar jag varför Filters reportage undviker de fallgropar 
som Boströms artikel bevisligen innehöll. En av få brasklappar i den 
långa äreräddningen står Gideon Levy, liberal och balanserad Haa-
retzkolumnist, för. Han säger att artikeln var ”mycket problematisk”. 
Det var sant för tre år sedan och det är sant nu.

Karin Olsson
Kulturchef på Expressen

Gästkrönikan publicerades på SKMA:s blogg 19/11 2012.

Skamlöst försök att rentvå 
Boströms artikel

Gästkrönika av Karin Olsson

»Skamlöst av både 
Filter och Åsa 
Linderborg«

gästkRönIka
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SKMA utbildar

I början av 1990-talet drab-
bades det återförenade 
Tyskland av en ökad el-
ler åtminstone mer synbar 
främlingsfientlighet, rasism 

och nynazism, som bland annat re-
sulterade i en våg av svåra vålds-
brott. Den högerextrema rörelsen i 
Tyskland är än idag relativt stark, 
inte minst i vad som ibland kall-
las ”de nya förbundsdelstaterna” 
(forna Östtyskland). Samtidigt 
har de senaste 20 åren sett tydliga 
framgångar i arbetet mot tysk hö-
gerextremism. Exempel återfinns 
inte minst i förbundsdelstaten 
Brandenburg, som omger huvud-
staden Berlin. 

Just framstegen och utmaningarna med 
antirasistiskt arbete stod i fokus för den 
tvådagarskonferens jag besökte i början av 
oktober, under rubriken ”Högerextremism i 
Brandenburg – tillbakablickar, utvärdering 
och perspektiv”. Som arrangörer stod Moses 
Mendelssohncentret i Potsdam samt muséet i 
koncentrationslägret Sachsenhausen, där mö-
tet också delvis ägde rum. Bland de många 
deltagarna fanns politiker, akademiker och re-
presentanter för antirasistiska organisationer.

PArAlleller 
Som svensk var det väldigt intressant att ta 
del av situationen i vårt grannland, då man 
i vissa fall kan dra tydliga paralleller till vår 
egen nutidshistoria. Under 1990-talet såg 
Tyskland hur flyktingförläggningar attack-
erades och hur asylsökande trakasserades, 
hur rasistiskt motiverade mord begicks samt 
hur minnesplatser som koncentrationslägret i 
Sachsenhausen utsattes för brandattentat. 

Med facit i hand tycks den tyska polisen 
ofta ha reagerat med en ödesdiger passivitet, 
samtidigt som en apologetisk hållning i delar 
av media och bland vissa framträdande poli-
tiker resulterade i ett skuldbeläggande av off-
ren. Ibland framställdes en påstådd ”invasion” 
av asylsökande som den egentliga orsaken 
till extremism och hatbrott. Sammantaget ett 

klimat inte helt olikt det som rådde i Sverige 
under samma period.

Några dagar efter konferensen i Tyskland 
bar det av mot den polska huvudstaden Wars-
zawa, där jag deltog i ett tvådagarssemina-
rium om utsatta minoriteter. Arrangörer var 
Kantorcentret vid Tel Aviv universitet. Bland 
samarbetspartnerna fanns den polska antira-
sistiska organisationen Never Again Asso-
ciation, UEFA:s huvudpartner i dess arbete 
mot rasism inför och under förra sommarens 
fotbolls-EM. 

Forskare från fem olika kontinenter fanns 
på plats och redogjorde för situationen i sina 
respektive länder. Bland annat behandlades 
synen på Förintelsen i de baltiska staterna, 
homofobi i det brasilianska samhället, isla-
mofobi i Storbritannien, den allt öppnare anti-
ziganismen i Ungern, antisemitism i venezu-
elansk politik, konflikt och samarbete mellan 
minoriterer i Australien samt hatpropaganda 
på internet.

SPlITTrINg 
Även Sverige berördes. Med utgångs-
punkt i reaktionerna på Anders Behring 
Breiviks terrorattentat 22 juli 2011 visade 
den svensk-israeliske historikern Mikael 
Shainkman på tydliga ideologiska kon-
flikter och splittringar inom den skandina-
viska extremhögern. Den populistiska el-

ler ”kontrajihadistiska” delen av 
rörelsen – hit räknas bland andra 
Sverigedemokraterna – delar i 
stort Breiviks världsbild. Samti-
digt som man inom dessa grupper 
officiellt tog avstånd från Breivik 
gjordes regelbundna försök att ra-
tionalisera hans agerande. ”Mass-
invandringen” drev den ”galne” 
Breivik till förtvivlan, hette det. 

Reaktionerna inom den traditio-
nella, nynazistiska extremhögern 
var annorlunda. Som exempel kan 
tas att den populistiska extremhö-
gern i Skandinavien ofta vill fram-
ställa sig som ”pro-israelisk”, och 
beskriver den judiska staten som ett 

bålverk mot hotet från en påstådd muslimsk 
invasion av Europa. En cynisk flört, som be-
svarats av vissa israeliska högerpolitiker. 

På liknande sätt poserar den traditionella 
nynazistiska extremhögern – hit räknas bland 
andra Svenskarnas parti – ofta som ”pro-pa-
lestinier”, och odlar kontakter med radikala 
islamister. Föga oväntat, med tanke på att man 
delar synen på Israel som ett av centrumen för 
judiskt ränksmideri. Som Shainkman belyste 
har Breivik följaktligen – och trots att hans 
världsbild är starkt antisemitisk – kommit 
att beskrivas som ”sionist” och ”pro-judisk” 
terrorist inom nynazistiska kretsar. Dåden i 
Oslo och på Utøya framställs som ännu ett 
”bevis” för den judiska världskonspirationens 
existens. Shainkmans föredrag följdes av en 
mycket intressant diskussion, i vilken jag hade 
nöjet att agera respondent. 

Sammanfattningsvis måste dagarna i 
Tyskland och Polen betecknas som mycket 
givande. Insikten att problemen är stora och 
vitt spridda över världen må vara skräm-
mande. Samtidigt gläds man åt det faktum 
att det finns många organisationer därute 
som likt SKMA dagligen dokumenterar, 
informerar om och bemöter intolerans. 

Mathan Ravid
Mathan Ravid är Masterstudent i historia vid 

Uppsala universitet och medlem i SKMA.

Europeisk högerradikalism

Mikael Shainkman
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mathan ravid rapporterar 
från konferenser om höger-
extremism och antirasistiskt 
arbete.
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Europeisk högerradikalism svenska kommittén mot antisemitism inbjuder till seminariet

Att skämta om Förintelsen
– legitim sorgebearbetning eller banalisering?

Medverkande: 
Cordelia Hess, historiker vid Stockholms universitet, som forskat om 

den tyska extremhögern, och idéhistorikern Stéphane Bruchfeld, Uppsala 
universitet, som forskat om förnekandet av Förintelsen.

Onsdagen 9 januari 2013 kl. 18:00

Plats: centrala Stockholm         Språk: svenska
Anmälan senast 2 januari till info@skma.se, 08-667 6090  

Antalet platser är begränsat.

Studieresa i Förintelsens 
spår i Polen 

7-11 maj 2013

• Besök i Krakow och i det fd förintelselägret 
Auschwitz-Birkenau

• Ca 20 historieintresserade personer åker 
flyg och buss, bor på hotell, helpension

• En förberedelsedag (lördag eller söndag) 
med bl a historisk föreläsning

• Reseledare och guide är historielärare 
Lillemor Bodman med mångårig erfarenhet 
av liknande resor

• Arrangör är Svenska kommittén mot 
antisemitism

• Pris: ca 5 800 kr

Intresserad? Anmäl Dig till Lillemor Bodman, tel 
0581- 162 66 (hem), 0581- 813 72 (arb),  

lillemor.bodman@lindesberg.se  
Anmälan ska vara inne senast 21 december då även 

anmälningsavgift på 1000 kr betalas. Antalet platser är 
begränsat, först till kvarn gäller.             

Studieresa till Förintelsens 
platser i Polen 

13-18 mars 2013
SKMA arrangerar 13-18 mars 2013 en studieresa för 
historieintresserade vuxna till Förintelsens platser i 

Polen. Vi besöker bl a platsen för gettot i Warszawa, de 
judiska kvarteren i Krakow samt det fd förintelselägret 

Auschwitz-Birkenau.

Vår guide Ewa Andersson har många års erfarenhet av 
att guida på Förintelsens minnesplatser. 

Pris 5450 kr/person. Anmälningsavgift 1000 kr betalas 
till BG 861-6112 eller PG 30129-1.

I priset ingår flyg, 5 övernattningar på hotell (del i 
dubbelrum), frukost, lunch, middag, transport i Polen, 

guidning, inträdesavgifter.

Anmälan senast 8 januari till  
administration@skma.se 

För mer information kontakta Ewa Andersson  
070-569 90 23, ewaa@telia.com  
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eleVreSor
12-16 NoVember 2012
Ronny Juhlin guidade en grupp 
elever och lärare från Alftaskolan 
i Ovanåkers kommun. Det var 
den fjärde gruppen från skolan 
som besökt Polen i SKMA:s regi. 
Ronny Juhlin har guidat samtliga 
grupper och även deltagit i för-
beredelsearbetet. 26 elever och 
lärare deltog i studieresan.
     Genom bidrag från Björkstén-
Sparrings stiftelse för mänskliga 
rättigheter deltog SKMA:s peda-
gogiska ledare i förberedelserna 
inför resan. De förberedde elever, 
lärare och ibland även föräldrar 
för besöket genom olika korta 
föreläsningar och övningsupp-
gifter kring antisemitism och 
Förintelsen.

UTbIldNINgAr ocH STUdIe-
reSor
23-25 novembeR 2012 och 
11-13 janUaRI 2013
SKMA anordnar för andra 
gången en särskild utbildning för 
ungdomar om intolerans och för-
domar. Utbildningen syftar till att 

ge deltagarna ökad kunskap om 
och effektiva verktyg i arbetet 
mot antisemitism och andra for-
mer av rasism. Seminarierna leds 
av Lisa Sahlstedt, lärare i SO på 
Lyckebyskolan i Haninge, och 
Mathan Ravid, Masterstudent i 
historia vid Uppsala universitet 
och verksam inom SKMA. 
     Under utbildningen deltar 
även Jonathan Leman, föreläsare 
och reporter på den antirasistiska 
tidskriften Expo, Henrik Bach-
ner, idéhistoriker och författare 
till böcker om antisemitism och 
fördomar, samt Elsa-pristagaren 
Siavosh Derakhti, grundare av 
organisationen Unga muslimer 
mot antisemitism.

9 janUaRI 2013
SKMA arrangerar ett kvällsse-
minarium i centrala Stockholm 
under titeln ”Att skämta om 
Förintelsen – legitim sorgebe-
arbetning eller banalisering och 
relativisering?” Frågan diskute-
ras av historikern Cordelia Hess 
från Stockholms universitet, som 
bland annat forskat om högerex-

tremism, och Stéphane Bruchfeld 
från Uppsala universitet, Sve-
riges ledande expert på den så 
kallade ”historierevisionismen” 
(förnekandet av Förintelsen). 
Anmälan senast 2 januari till 
info@skma.se. Antalet platser är 
begränsat.

24-25 janUaRI 2013
SKMA arrangerar i samverkan 
med Studiefrämjandet ett semi-
narium i Umeå om antisemitism 
och islamofobi. Seminariet ge-
nomförs med stöd av Ungdoms-
styrelsen. 

27-28 febRUaRI 2013
SKMA arrangerar ett seminarium 
i Göteborg om antisemitism och 
islamofobi. Seminariet genom-
förs i samverkan med Levande 
historia i Göteborg, och med stöd 
av Ungdomsstyrelsen.

13-18 maRs 2013
Ewa Andersson leder en studie-
resa för intresserade till Wars-
zawa, Kraków och Oświęcim. 
Ewa Andersson har under många 

år guidat lärar- och ungdoms-
grupper till Förintelsens platser 
i Polen.

våRen 2013
SKMA arrangerar flera lärarse-
minarier om antisemitism och 
islamofobi för högstadielärare 
och annan skolpersonal i Malmö. 
Seminarierna genomförs med 
stöd av regeringen. Information 
om datum, program och anmäl-
ningsförfarande kommer att 
presenteras på www.skma.se 

mÖTeN
19 novembeR 2012 
SKMA:s ordförande Willy Sil-
berstein höll ett föredrag om anti-
semitism för Samfundet Sverige-
Israel i en fullsatt församlingssal 
i Örnsköldsvik.

27 janUaRI 2013
Förintelsens minnesdag högtid-
lighålls i Stockholm Stora Syna-
goga, ett samarrangemang mellan 
Judiska Församlingen, Förening 
Förintelsens Överlevande (FFÖ) 
och Judiska Museet.

Kalendarium

Investering i Kunskap AB
Strategikonsulting & Investeringar

Box 5216, 102 45 Stockholm
Tel 08-670 65 00
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Det du ger får du tillbaka
– bli bäst på sälj!

Supernöjda kunder och lyckliga säljare – NY INSPIRATIONSKÄLLA att ösa ur!

Så här skriver författaren:
”Jag är övertygad om att du som säljare är den 
avgörande faktorn. Så se din vikt i guld. För när du 
bestämmer dig för att skapa supernöjda kunder blir 
du en lyckligare säljare och butiken mer lönsam. 
Allt du ger från hjärtat får du tillbaka”.

Om Susanne  Einhorn:

Susanne Einhorn är beteendevetare 
med mer än 10 års yrkeserfarenhet 
från detaljist- och servicebranschen 
i såväl USA som Sverige. 

Sedan sent 80-tal har hon arbetat 
med att förbättra och effektivisera 
försäljningsarbetet i olika typer av 
organisationer.

event
fakta

nyhetsbrevseplustidning

Priser:
1–10 ex  349:-/st
11–20 ex  299:-/st
21–50 ex  249:-/st
(Moms + porto tillkommer.)

Beställ boken på: 
www.market.se/supernojdakunder
eller ring 08-440 76 71

Supernöjda kunder, lyckliga säljare 
och framgångsrik försäljning – låter 
det som en utopi? Det är det inte! 

Men vem är egentligen säljare? 
Hur gör man för att lyckas överträffa 
kundernas förväntningar – och 
därmed öka lönsamheten?

I Susanne Einhorns nya bok får 
du och din personal på ett mycket 
konkret sätt ta del av de små 
stegen som skapar den stora 
skillnaden!

BESTÄLLIDAG!
Boken som inspirerar dittteam!

Yxtaholms Slott 
Yxtaholms Slott, en pärla mitt i Sörmland på egen ö,  

endast 11 mil från Stockholm.  
 
 

Vi erbjuder idyllisk natur året om, god mat från lokala 
bönder som lagas med kärlek, bästa service och  

varmt mottagande. 
 

Boka gärna ett av våra paket som slotts-, rid-, och  
golfweekend eller upplev lilla vardagslyxen. Kom och 

njut i vår fina strandbastu med utomhus-jacuzzi eller ta 
ett pass på vår nya toppfräscha tennisbana. 

 
 
 

Fantastiska konferensfaciliteter erbjuds till företagsgäster. 
 
 

Ps. Glöm inte bort att boka vår deliciösa julbord! 

Tel 0157-244 40 │ Fax 0157-244 41 

www.yxtaholmsslott.se 
info@yxtaholmsslott.se 
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Vill du ha någon som tillvaratar 
våra judiska intressen imorgon? 

Bli då medlem i en 
Judisk församling idag!

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

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

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

Bli medlem i en församling nära dig!

Judiska Församlingen
Göteborg

www.judiskaforsamlingen.se
www.jfst.se

www.jfm.se

Vill du ha någon som tillvaratar 
våra judiska intressen imorgon? 

Bli då medlem i en 
Judisk församling idag!

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

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

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

Bli medlem i en församling nära dig!

Judiska Församlingen
Göteborg

www.judiskaforsamlingen.se
www.jfst.se

www.jfm.se

De judiska församlingarna är förenade i Judiska Centralrådet i Sverige

www.judiskacentralradet.se

A B

FC

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

Stort sortiment 
industriella kameror

Över 20 års erfarenhet 
av Machine Vision!

  sales@parameter.se                                    www.parameter.se                                    Tel: 08 555 110 00
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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
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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.

STÖd SVeNSKA KommITTéN moT ANTISemITISm
PlUSgIro 30 1 29-1, bANKgIro 861-6112
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