
1 
 

Svenska kommittén mot antisemitism (SKMA) 
Sammanfattning av verksamhetsrapport för 2017  
 
Ordförande i Svenska kommittén mot antisemitism (SKMA) har under verksamhetsåret 2017 varit 
Svante Weyler. Verkställande ledamot och kanslichef: Lena Jersenius. 
 
Medlemmar i SKMA under 2017, fram till årsmötet den 25 oktober: Lars M Andersson, Henrik 
Bachner, Agneta Berliner, Stéphane Bruchfeld, Callie Carning; Stefan Einhorn, Mikael Enoksson, 
Henrik Frenkel, Kristian Gerner, Erik Gunnarsson, Nilkas Gårdfeldt Leavy, Jackie Jakubowski, Mirjam 
Kelerman, Ulf Mårtensson, Gerald Nagler, Willy Silberstein samt Mathan Shastin Ravid, ledamot med 
anställning på SKMA:s kansli. Vid årsmötet invaldes även Gulan Avci, Malena Erman, Mirjam Katzin, 
Mark Klamberg, Karin Kvist Geverts, Helén Lööw, Jonatan Macznik, Sofia Nerbrand, Samuel Nudel 
samt Elias Tuffaha. 
 
Vid årsmötet den 25 oktober valdes följande medlemmar till styrelsen för nästa verksamhetsår: 
Svante Weyler, Henrik Bachner, Agneta Berliner, Lena Jersenius, Niklas Gårdfeldt Leavy, Mirjam 
Kellerman, Gerald Nagler, Mathan Shastin Ravid och Willy Silberstein. 
 
SKMA har ca 1000 stödmedlemmar samt ett nätverk med ungefär 300 aktiva lärare. 
 
 
Opinionsbildning 
 
SKMA har under året bevakat, påtalat och bemött antijudiska yttringar i det svenska samhället och 
belyst antisemitismens utveckling och manifestation i Europa. Detta har skett via uttalanden, artiklar, 
seminarier, konferenser, deltagande i intervjuer, debatter och panelsamtal såväl som via SKMA:s 
blogg, Facebook och Twitter. SKMA:s uttalanden och artiklar har fått ofta stor uppmärksamhet i 
media. 
 
Under 2017 har SKMA bland annat kritiserat Islamiska förbundets inbjudan av en antisemitisk 
föreläsare, och uttalat sig när det gäller nazistiska NMR:s demonstrationer i Falun och Göteborg. 
SKMA har också fördömt antisemitiska manifestationer i samband med demonstrationer mot Israel i 
Malmö och attacken mot Judiska församlingen i Göteborg. Onyanserade inslag i SR och SVT kopplade 
till Israel och USA har påtalats. 
 
Nyhetsbrev och sociala medier 
SKMA har via Nyhetsbrevet, bloggen, Facebook och Twitter kontinuerligt belyst antisemitismens 
utveckling i Sverige, Europa och internationellt. Nyhetsbrevet kom 2017 ut med fyra nummer och 
skickades ut som papperstidning och i digital version till stödmedlemmar, opinionsbildare och 
medlemmar i SKMA:s lärarnätverk. Nyhetsbrevet publiceras även på SKMA:s hemsida och blogg, och 
artiklarna citeras återkommande i andra media. 
 
Information 
SKMA svarar regelbundet på frågor från allmänheten, politiker och journalister, samt ger 
kontinuerligt råd till lärare och andra som planerar seminarier om antisemitism, Förintelsen och 
rasism. SKMA förmedlar föreläsare och lokala resurspersoner, rekommenderar litteratur samt ger 
tips och idéer inför studieresor till Förintelsens platser. 
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Möten, manifestationer och arrangemang 
 
Den 26 januari arrangerade SKMA en minnesstund i Stockholms Stora Synagoga till minne av 
befrielsen den 27 januari 1945 av koncentrations- och förintelselägret Auschwitz-Birkenau. 
Medarrangörer var Judiska församlingen i Stockholm, Föreningen Förintelsens Överlevande, Folkets 
hus och parker samt Judiska museet. 
 
Den 9 november arrangerade SKMA tillsammans med Judiska församlingen i Stockholm, Föreningen 
Förintelsens Överlevande och Forum för levande historia en högtidsstund i Stockholms Stora 
Synagoga till minne av Novemberpogromen (”Kristallnatten”) 1938. Årets ELSA-pris delades ut till 
den ideella föreningen Juridikfronten för deras arbete med att initiera och driva rättsprocesser mot 
personer och organisationer som bryter mot lagens bestämmelser om hets mot folkgrupp. 
 
Under året deltog SKMA också i ett stort antal möten, konferenser och andra arrangemang för att 
informera om SKMA:s verksamhet och undervisningsmaterial. 
 
 
Utbildningsverksamhet 
 
Den 8 november arrangerade SKMA en internationell konferens i Stockholm om antisemitism och 
politisk extremism, med föreläsare från USA, Tyskland, Österrike och Sverige. I fokus för konferensen 
stod högerextremistiska och extrema islamitiska rörelser. 
 
Under 2017 anordnade SKMA elva olika utbildningar och seminarier för vuxna samt ett tjugotal 
seminarier och studieresor för ungdomar. SKMA föreläste också vid ett stort antal tillfällen, främst 
för elever på skolor över hela landet. 
 
Fortbildningskurser om Förintelsen 
SKMA anordnar regelbundet fortbildningskurser om Förintelsen, antisemitism och nazistisk ideologi. 
Syftet är att föra minnet och kunskapen om Förintelsen vidare till nya generationer samt ge 
kunskaper om samtida antisemitism. 
 
Under 2017 genomfördes bland annat en fortbildningsresa för lärare, en utbildning för Föreningen 
Zikaron (tredje generationens överlevande) och en studieresa till Polen för SKMA:s och Forum för 
levande historias pedagognätverk (Holocaust Education Network). 
 
Utbildning av pedagogiska ledare för elevresor 
2015 startade SKMA en ny fortbildning för sju pedagoger från hela landet som ska leda studieresor 
för ungdomsgrupper. Under hösten 2017 genomfördes det avslutande momentet i denna 
guideutbildning – ett seminarium och en studieresa till Krakowområdet i södra Polen. 
 
Utbildningar för ungdomar 
Under 2017 fortsatte SKMA:s vidareutbildning för gymnasieungdomar om samtida former av 
antisemitism och rasism samt redskap för antirasistiskt arbete. Projektet har fått stöd av 
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF), och pågår fram till hösten 2018. 
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Utbildningsresor om Förintelsen för ungdomsgrupper 
Under 2017 genomförde SKMA tio elevresor till Polen. Sammanlagt deltog över 200 högstadie- och 
gymnasieelever. Syftet med resorna är att fördjupa kunskapen om Förintelsen och antisemitism. 
 
 
Undervisningsmaterial 
 
Vidareutveckling av studiematerialet ”Vad är en människa?” 
2016 beviljades SKMA ett bidrag från EU-programmet Erasmus+ för att tillsammans med sex 
europeiska partners utveckla och anpassa undervisningsmaterialet ”Vad är en människa?” för 
internationella användare. ”Vad är en människa?” är ett material riktat till skolorna som SKMA har 
utvecklat under flera år, och som tar sin utgångspunkt i vittnesmål från Förintelsen. 
(Länk till materialet: http://vad-ar-en-manniska.skma.se/sv/) 
 
I projektet ska SKMA tillsamman med partnerorganisationerna i Österrike, Ungern, Litauen, 
Rumänien och Polen ta fram ett gemensamt verktyg för undervisning om Förintelsen. Under 2017 
genomfördes två internationella partnermöten – i Budapest och Warszawa. 
 
Digitalt läromedel om antisemitism 
SKMA påbörjade i samarbete med Forum för levande historia arbetet med att ta fram ett digitalt 
undervisningsmaterial för skolan om antisemitism. Materialet kommer att vara klart 2018 och bland 
annat presenteras på lärarseminarier. 
 
Countering Anti-Semitism through Testimony (CATT) 
SKMA är svensk partner i USC Shoah Foundations projekt CATT, som går ut på att samla intervjuer 
med personer som på olika sätt berörs av nutida antisemitism samt forskare och personer som 
arbetar mot antisemitism. Under 2017 genomförde SKMA fem svenska intervjuer. 
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