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nyhetsbrev
Högerextrem
framgång i valet
Med Sverigedemo
kraterna har Sverige
nu fått ett riksdags
parti som stammar ur
högerextremismen.
Men vi har också
fått in ett national
socialistiskt parti i en
kommunfullmäktige
församling. Närmare
bestämt gäller det
Grästorps kommun,
och
Svenskarnas
parti. Även om par
tiet bytt namn två
gånger – från Natio
nalsocialistisk front
via Folkfronten till det
nuvarande namnet –
har det i grunden inte
bytt ideologi. Under
ett besök på en gym
nasieskola i Mönsterås
uttryckte företrädare
för partiet bland an
nat att en judisk elev
borde lämna landet
och flytta till Israel.
Ahmadinejad kräver undersökning
av 11 septemberattackerna
Under ett tal i FN:s ge
neralförsamling 23/9
hävdade den iranske
presidenten Mah
moud Ahmadinejad
att terrorattackerna
mot World Trade Cen
ter år 2001 skulle ha
varit iscensatta av
personer i den ame
rikanska regeringen.
Motivet skulle ha
varit att söka skydda
den ”sionistiska re
gimens”, det vill säga
Israels, intressen. De
legater från en rad
olika länder, däribland
Sverige, lämnade salen
i protest under Ahma
dinejads tal.

Tystnaden ökar om rasismen
Av Heléne Lööw
Efter 1980-talets
uppvaknande
om den svenska
främlingsfientligheten
har samhällsdebatten
gradvis förändrats.
Människorna bakom
statistiken syns
inte längre och
komplexiteten lyser
med sin frånvaro.

batt, i och utanför medierna,
om att uppmärksamheten
egentligen snarare gynnar
extremnationalistiska och
rasideologiska grupper än
bidrar till att bekämpa dem.
Andra omdiskuterade frågor

nalistiska åsikter skall släppas fram i medierna eller ej.
Vissa hävdar att de släpps
fram i alltför stor utsträckning, medan andra menar att
de bör få komma till tals i
större utsträckning.

Förhållandet mellan

medierna och rasideologiska och extremnationalistiska rörelser, har under
efterkrigstiden varit komplicerat. Å ena sidan utgör
vit makt-världen, med sin
hemlighetsfullhet, sina uniformer och sin extremism,
i kombination med våldsdåd utförda av medlemmar
och sympatisörer, en stark
lockelse. Å andra sidan har
det under stora delar av efterkrigstiden funnits en de-

”Verklig rasism är sionism –sionism är judaism omsatt i praktik – judaismen är mänsklighetens arvfiende.” Så står det på en hemgjord affisch
uppklistrad vid t-banan i Rågsved sommaren 2010.

är huruvida personer med
rasistiska eller extremnatio-

Bevakningen i medierna
av extremnationalister och

rasideologer har under efterkrigstiden ofta pendlat
mellan tigande, förringande, demonisering och förlöjligande. Med detta sagt är
det viktigt att framhålla att
det också finns mycket bra
journalistik på området. Ett
genomgående drag i såväl
den mediala bevakningen
som den offentliga debatten
är oförmågan att vidkänna
att intolerans i olika former
är en del av den svenska
verkligheten. Sverige utgör
inte det historiska undantag
vi föreställde oss när bilden
av det ”goda Sverige” konstruerades efter andra världskriget. ”Det goda Sverige”
är ett land vars självbild
skulle kunna sammanfattas
i ”antisemitism och andra
former av intolerans fanns
och finns, men inte här och i
varje fall inte i någon större
 sid 4
omfattning”.

”Sanningsrörelsen”
utmanar demokratin
av Jonathan Leman
Med profiler inom den konspiracistiska rörelsen som hävdar allt från att man får ett
chip inopererat när man går till doktorn till att världen i själva verket styrs av ödlor från
rymden är det vanligt att den här miljön avfärdas som stollar som saknar inflytande.
Dessväre är konspiracisterna inte utan inflytande. Det vore ett misstag att inte ta rörelsens betydelse på allvar.
I fjol visade en undersökning genomförd av Novus opinion att 18 procent av de tillfrågade under 30 år ansluter sig till teorierna i filmen Loose
Change, den mest spridda konspirationsfilmen om 11 september. Teorin
som förs fram i filmen är att terrorattentaten 11 september genomfördes

av USA:s regering. 31 procent av de
tillfrågade i åldersgruppen hade svårt
att ta ställning.
Rörelsen som på olika sätt förnekar
eller förvanskar händelserna 11 september kallar sig själv för ”the truth
movement” eller ”sanningsrörelsen”
på svenska. De flesta i rörelsen inord-

nar attentaten den elfte september i en
global konspiration där en liten elit har
nått eller försöker nå världsherravälde.
Det är en miljö där antisemitiska idéer
aldrig är långt borta.
Att det finns en jordmån för konspiratoriska idéer är alltså uppenbart.
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Vittnena försvinner snart
– din insats allt viktigare
Willy Silberstein

Ordförande för Svenska kommittén mot antisemitism

De sitter där framme vid podiet, tre grånade män. Jag är på konferens vid Yad Vashem,
Förintelsemuséet i Jerusalem, det handlar om
undervisning om Förintelsen.
De må vara grånade och gamla, likafullt
utstrålar de kraft och vilja.
Det blir knäpptyst när Roman Frister ger
ett exempel:
”I lägret våldtogs jag av en manlig fånge.
Han var rädd att bli avslöjad. Därför stal han
min mössa, för han visste att den som påträffades utan den skulle avrättas omgående. Vad
gjorde jag då? Jag tog någon annans mössa.
Jag klarade inte av att vända mig om, jag
orkade inte se vems mössa jag tog, vem som
skulle avrättas för att jag skulle få leva. Sådant var livet i lägret.”
Det blir nästan plågsamt i salen, luften står
stilla.
Men det är inte främst sådana saker som
Roman Frister, Yitzchak Arad och Samuel
Pisar vill att vi ska fundera på. Samtidigt
som vi måste minnas det som hände måste
vi också blicka framåt.
Det som tycks driva dem är en fråga som
vi här på SKMA också ägnar mycket möda.
Vad gör vi när ögonvittnena är borta? När
ingen längre kan säga: hur understår du dig
att förneka Förintelsen? Jag var där, jag såg,
jag kände, jag vet.
Tack och lov får vi på Svenska kommittén
mot antisemitism fortfarande hjälp av överlevande. Med en beundransvärd energi och
vilja gör de det som ibland kan te sig som
nästan omänskligt. De går ut och återupplever det hemska på det att dagens ungdomar
ska vaccineras.
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»Och snabbt
märker vi att
ett problem,
ett stort
problem, har
vi gemensamt.
Nämligen att
elever försöker
att förminska
Förintelsen
genom att säga:
men titta vad
israelerna gör
med palestinier,
varför är
Förintelsen
under andra
världskriget
viktigare
än det?«

Deras arbete är oerhört viktigt. Vi vet att budskapet oftast
går fram. Jag är full av beundran och tacksamhet för dem som
fortfarande orkar, må de kunna hålla på länge.
Vid ett annat möte under seminariet diskuterar vi frågan om
att undervisa om Förintelsen. Vi kommer från olika länder, det
är Sverige, Argentina, USA, Tyskland. Och snabbt märker vi att
ett problem, ett stort problem, har vi gemensamt. Nämligen att
elever försöker att förminska Förintelsen genom att säga: men
titta vad israelerna gör med palestinier, varför är Förintelsen
under andra världskriget viktigare än det?
Vi vet att bland annat elever i Sverige säger det. Så sker också
på en rad andra håll.
Stephen Feinberg, som arbetar vid United States Holocaust
Memorial Museum, upprepar vid vårt möte gång på gång: vad
har judar i New York med Israels politik att göra? Vilket ansvar
har judar i Polen idag för vad som sker i Mellanöstern?
Det är just den fråga SKMA drev i debatten efter Ship to
Gaza. Nu när diskussionerna lagt sig kan jag konstatera att
SKMA fått ett enormt gensvar för att vi tog debatten. När Torbjörn Tännsjö och andra ”krävde” att en enda grupp i Sverige
– judarna – skulle ta avstånd från Israel, då sade vi ifrån. Den
linjen är att kollektivt ställa krav på en enda grupp i Sverige, det
är särbehandling, ja, det är faktiskt antisemitism.
Men mitt i denna sorgsamma debatt är jag också glad. Vi på
SKMA har fått ett enormt gensvar på det vi gjort. Flera nya
stödmedlemmar har kommit till oss, andra har kanaliserat sin
ilska eller upprördhet genom att skicka oss pengar så att vi kan
motarbeta antisemitismen ännu mer.
Till er alla vill jag rikta ett stort tack. Men också till er som
skickat stödjande mail, och inte minst, till alla er som orkar ta
debatten på kafferasterna på jobbet, vid en middag med vänner.
Vi på SKMA gör allt vi kan för att bekämpa antisemitism. Men
det handlar också om vardagssituationerna. Du kan göra en hel
del bara genom att säga ifrån.
Willy Silberstein
Ordförande för Svenska kommittén mot antisemitism

”Sanningsrörelsen”
har också antalet hemsidor, forum och bloggar som utgår från en konspiratorisk världsbild ökat dramatiskt.”Sanningsrörelsen”
nöjer sig inte med att försöka övertyga människor om att makthavarna mörkar ”sanningen” om elfte september. Teorierna om elfte
september utgör rörelsens viktigaste verktyg
i försöken att undergräva tilltron till samhället och dess institutioner.
David Ray Griffin, den pensionerade amerikanska teologiprofessorn som i fjol talade i
Stockholm, finner krafterna bakom attentatet
i den ”globala och amerikanska plutokratin”.
Griffin och andra akademiker har en central
roll i rörelsens försök att framstå som seriösa.
Bland annat har Richard Falk, professor
emeritus i internationell rätt och FN:s rapportör för de palestinska territorierna, författat
förordet till en av Griffins tidigare konspiratoriska böcker om elfte september och beskrivit
Griffins analys som ”objektiv och tilltalande”.
Efter Griffins föreläsning på ABF i Stockholm ville flera i publiken beskriva attentaten
som en judisk komplott. Griffin varken avfärdade eller anslöt sig till påståendena. Han
svarade att han inte har tillräcklig kunskap om
”detaljerna” för att kunna bedöma. På så sätt
kan han åtnjuta en viss legitimitet samtidigt
som han inte stöter bort rörelsens gräsrötter.
En del använder en öppet antisemitisk retorik när de talar om hur en ny världsordning,
(”New World Order”) växer fram. I flera fall
används Illuminati som benämning för hjärnan
bakom den påstådda världskonspirationen.
Namnet är taget från en historisk organisation som grundades i Bayern 1776 av juristen
Adam Weishaupt och präglades av tidens radikala upplysningsidéer. Illuminati var en del av
ordensväsendet som växte fram parallellt med
partiväsendet. Orden försökte öka sitt inflytande
genom att infiltrera frimurarloger men förbjöds
av den bayerska kungen och upplöstes 1784.
Trots detta har idén om illuminati levt vidare.
Från början av 1900- talet har myter om illuminati och frimurare allt mer sammanflätats med
de antijudiska idéerna i ”Sions vises protokoll”.
Den amerikanske aktivisten Mike Delaney
står bakom filmen ”9/11 Missing links” där
”judiska kriminella nätverk” anklagas för att
ligga bakom 11 september. Filmen är populär
även utanför renodlat högerextrema miljöer.
I Facebookgruppen ”We are change: Stockholm” marknadsförs exempelvis ”911 missing
links” som sanningen om vad som hände 11
september. Delaney driver även sidan prothink.org som sprider budskapet om en judisk
världskonspiration och förnekar Förintelsen.
Här är de viktigaste aktörerna i den svenska
sanningsrörelsen.

Alhambra och kretsen kring
Mohamed Omar
En viktig aktör är Alhambra förlag som representeras av förläggaren Hesham Bahari och

David Ray Griffin ifrågasätter den officiella versionen
om terrordådet den 11 september 2001. (Bild: Expo)

Mohamed Omar vid antijudisk manifestation på Sergels
Torg i Stockholm arrangerad av honom själv och al-Qudskommitten. De samlade drygt 350 anhängare, samt ca 1
000 motdemonstranter. Talare var bl a: Lasse Wilhelmsson
och Mohammed Omar. (Foto: Expo)

Lasse Wilhelmson. Den senare är även en del
av den närmsta kretsen kring Mohamed Omar
och har nära band till den nystartade vit maktgruppen Nordisk Ungdom. Alhambra bjöd i
maj 2009 in den amerikanske teologen David
Ray Griffin för en föreläsning i Stockholm.
Mohamed Omar har även recenserat Griffins
senaste bok översatt till svenska i Nationaldemokraternas tidning Nationell Idag.

cistisk webbplats med en inriktning och en
världsbild som gör gällande att en maktelit,
ibland benämnd Illuminati, har skapat eller
är på väg att skapa den nya världsordningen
(NWO). En ordning inom vilken bankirer,
frimurare och ”sionister” spelar en nyckelroll.

Vaken.se
Andra inordnar den judiska världskonspirationen i ett system av andra konspirationer
som involverar allt från Vatikanen till Bilderberggruppen. Men ”sionismen” påstås
ofta spela en särskild roll. Såhär förklaras
sionismen i filmen New World Order – Final
Solution som lagts upp på konspirationssajten
Vaken.se av nätverkets initiativtagare Mikael
”Micro” Cromsjö som en ”introduktion till
dagens verkliga problem”:
”Man kan se sionismen som Illuminatis ’specialstyrka’ som i sin tur har utlöpare
som
Mossad
och CIA, organisationer vars
enda syfte är
att underminera
regeringar och
skapa instabilitet. De kontrollerar all drog- och
människohandel
samt alla andra
terrororganisationer längre ner
i näringskedjan,
exempelvis alQaida.”
Vaken.se startade 2004 och
är en konspira-

Anarchos förlag
Förlaget Anarchos specialiserar sig på kon-

spiratorisk litteratur och har bland annat givit ut David Icke som kanske är mest känd
inom genren.
Förutom bokutgivning arrangerar även
Anarchos föreläsningar med konspirationsteoretiker. 24 oktober 2009 föreläste Icke på biograf Draken i Göteborg. Enligt arrangörerna
fanns nästan 700 personer i lokalen som ägs av
Folkets Hus Göteborg. Icke hävdar bland annat (i en artikel översatt till svenska på vaken.
se) att judar (av Icke benämnda ”sionister”)
planerade och iscensatte finanskrisen för sin
egen vinning och att USA:s president är en
marionettdocka som styrs av  sid 7

”Man kan se sionismen som Illuminatis
’specialstyrka’ som i sin tur har utlöpare
som Mossad och CIA, organisationer vars
enda syfte är att underminera regeringar
och skapa instabilitet. De kontrollerar
all drog- och människohandel samt alla
andra terrororganisationer längre ner i
näringskedjan, exempelvis al-Qaida.”
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Tystnaden ökar om rasismen


forts. från sid 1

Intolerans i dess olika skepnader kom i debatten att förpassas
till den yttersta politiska marginalen – eller ses som pojkstreck
och förklaras med okunskap.
Detta återfinns till exempel i den
offentliga retoriken kring attentaten mot flyktingförläggningar
i slutet av 1980- och början av
1990-talet.
Under efterkrigstiden kom
dessa fenomen att i hög grad hänföras till den politiska marginalen
eller till ”unga, arga, frustrerade,
okunniga och marginaliserade
män” som egentligen inte menar
vad de säger. Successivt upphörde i viss utsträckning intolerans
att betraktas som ett ideologiskt
fenomen och blev istället ett individproblem.
Denna föreställning manifesterades i större skala för första gången i samband med den
så kallade hakkorsepidemin
1959/60, när en våg av antisemitiskt klotter, vandaliseringar av
judiska begravningsplatser och
dylikt svepte över Europa. I dess
kölvatten uppstod en intensiv
debatt om hur detta var möjligt.
Men i den svenska debatten relaterades som regel fenomenet inte
till Sverige eller någon inhemsk
tradition. I en tidstypisk ledare i
Skånska Dagbladet i januari 1960
hette det till exempel:
”Hur kan hatet mot en folkgrupp övervintra och spira på
nytt i ett demokratiskt land som
vårt? En förklaring kan vara att
det är ungdomliga grupper med
nazistsympatier som suggererats
av de hakkorsmålande nazisterna i Tyskland, grupper som inte
känner till Hitlers våldsdåd. Den
västtyska republiken bör ta på
sig ansvaret för den antisemitiska våg som nu går över Europa.
Hakkorsmålandet och attentaten
mot judiska kyrkor började i Tyskland. Härifrån har kampanjen
spritt sig till andra länder.”
Om de svenska reaktionerna på
den anti-judiska vågen skriver idéhistorikern Henrik Bachner i doktorsavhandlingen Återkomsten:
”Reaktionerna tyder på att den
antijudiska epidemins spridning
till Sverige besvärade. Den ställer
frågor som rörde vid sidor av den
svenska historien få ville beröra,
erinrade om ett förslutet få ville
påminnas om. Antisemitismen
passade inte in i den selektiva
bild av Sverige och den svenska

4

svenska
kommittén

mot
antisemitism

historien som nu mejslades ut.
Tillsammans med rasbiologin och
annat oönskat tankegods hade
den retuscherats bort. När antijudiska fördomar åter gav sig till
känna fanns tydligt en stark dragkraft att förneka och omdefiniera
dem som någonting annat. Det
som i Västtyskland var antisemi-

»Här hade vi
att göra med en
antisemit som
inte uppfyllde
den stereotypa
karikatyren,
det vill säga
han var inte
nationalsocialist
eller en
etniskt svensk
enmansaktivist
– tvärtom
tillhörde han en
minoritetsgrupp«
tism, blev i Sverige klåfingrighet,
raggarbråk och omognad.”
Detta är förklaringar som efter en initial upprördhet gång på
gång återkommer i medierna och
i den offentliga debatten. Under
decennierna efter andra världskriget skapas också en stereotyp
bild av vem som ger uttryck för
olika former av intolerans – det
är för det första unga och lågutbildade män, för det andra enstaka
marginaliserade nazister och för
det tredje ensamma personer
från majoritetsbefolkningen. Avvikelser från detta mönster blir i
många fall svåra att förhålla sig
till i debatten.
Ett exempel på oförmågan att
se intoleransens komplexitet är
debatten kring Radio Islam. Radio Islam inledde sina närradiosändningar i Stockholmsområdet
1987. Radiostationen uppgavs
vara ”antisionistisk” och ”pro-

palestinsk”. När sändningarna
inleddes hävdade stationens ansvarige utgivare Ahmed Rami,
att syftet med radiostationen var
att fördjupa vänskapen mellan
svenskar och muslimer bosatta
i Sverige samt fördjupa den politiska kunskapen om Palestinafrågan. Radio Islams sändningar
präglades dock från första stund
av antisemitiska inslag. Enligt
Henrik Bachner fick Radio Islam
i denna uppfattning stöd av en
rad debattörer, vilka hävdade att
närradiostationen företrädde en
legitim ståndpunkt inom ramen
för Mellanösterndebatten.
En delförklaring till detta kan,
som tidigare antytts, vara att
Rami till en början föll utanför
ramen. Här hade vi att göra med
en antisemit som inte uppfyllde
den stereotypa karikatyren, det
vill säga han var inte nationalsocialist eller en etniskt svensk enmansaktivist – tvärtom tillhörde
han en minoritetsgrupp.
Affären med Radio Islam belyser också andra aspekter av oförmågan att hantera denna komplexitet. En som kom att figurera
i Radio Islam-debatten var syster
Marianne från den 1987 bildade
så kallade Fristadsrörelsen, vilken
gömde flyktingar som hotats av
utvisning. Hon kom snabbt att bli
en av förgrundsgestalterna i den
antirasistiska rörelsen. Hon deltog
i konferenser, skrev debattartiklar
och gjorde utspel i pressen. Hösten 1987 intervjuades hon i Radio
Islam. I intervjun sa hon bland
annat: ”Judarna har fått det där
med Förintelsen på hjärnan. Det
retar mig. Visst är förföljelserna av
judarna och utrotningslägren från
andra världskriget upprörande.
Men judarna är inte den enda folkgrupp som utsatts för massaker.”
I en intervju i Sydsvenska
Dagbladet gjorde hon följande
förtydligande: ”När man säger
att tyskarna expedierade judarna
är det för mig lika fruktansvärt att
flyktingar avvisas från Arlanda.
Reportern: – Gör detta tyskarnas skuld mindre?
Syster Marianne: – Ja, tyska
armén vände sig alltså i Ungern
till västmakterna, till Storbritannien och frågade om man kunde
ta hand om judefrågan. Storbritannien sa nej. Då var tyskarna
tvungna att ta hand om, ja vad ska
vi säga, för tyskarna blev det helt
enkelt en expedieringsuppgift.

Reportern: – Vad var tyskarna
tvungna att ta hand om? Kunde
man inte låta judarna leva?
Syster Marianne: – Men hur
ljusblå är du? Man hade ju gått
in för en förintelse. När man då
plötsligt får på halsen ett ytterligare antal miljoner judar, då
måste man alltså försöka bli av
med dom. Och man försöker bli
av med dom på ett schysst sätt
genom att fråga stormakterna
’Ni har chansen att rädda dom
här liven men stormakterna gör
det inte.’
Reportern: – Var det Storbritanniens fel att judarna dödades?
Syster Marianne: – Ja, självklart.”
Syster Mariannes uttalanden
väckte stort uppseende och efter en våg av protester försvann
hon successivt under 1988 från
rampljuset. Men inte helt, hon
kom fortfarande att inbjudas till
konferenser. 1994 hamnade hon
åter i blickfånget, då hon i en intervju i Expressen ännu en gång
hävdade att ”judarna fått Förintelsen på hjärnan” och tillade:
”Förintelsen handlar inte om
rasdiskriminering, utan om att
man var rädd för judarnas maktpositioner i samhället, som alla
österlänningar var de nämligen
skickliga i affärer.”
Fallet Syster Marianne kan
tyckas paradoxalt men belyser en
annan del av komplexiteten när det
gäller olika former av intolerans,
nämligen att det inte finns någon
motsättning mellan en negativ
hållning till en minoritetsgrupp
och en positiv hållning till en annan. Det är fullt möjligt att samtidigt vara både ”invandrarvän”
och ” invandrarfientlig”. Det finns
otaliga exempel på grupper och
individer som uppvisar en djup
solidaritet och offervilja gentemot
en etnisk/ religiös minoritet eller
flyktinggrupp men som samtidigt
kan uppvisa ett totalt avståndstagande till en annan.
På samma sätt som den flyktingoch invandringsfientliga sidan inte
ensidigt är emot alla flyktingar, invandrare och minoritetsgrupper, är
inte heller den ”invandrarvänliga”
/antirasistiska sidan alltid ensidigt
för alla flyktingar, invandrare och
minoriteter. Bara för att en individ
tillhör en minoritet betyder det inte
nödvändigtvis att vederbörande
solidariserar sig med andra minoriteter. I den offentliga debatten

finns det dock sällan utrymme för
nyanser och gråzoner. Framför allt
finns inget utrymme för det mycket vanliga ”både och”. Den som en
gång blivit känd som ”humanitär
flyktingvän” tenderar som regel
att alltid vara på ”den goda sidan”
i debatten, medan den som blivit
kända som ”rasist” tenderar att för
alltid föras till ”den onda sidan”.
Ett annat exempel på oförmågan att belysa komplexiteten är
vad som under en lång tid skett
i Södertälje, där den muslimska
befolkningen utsatts för trakasserier från en grupp som tillhör en
kristen minoritet i området. Förhållandena har uppmärksammats
i lokalpressen, och den antirasistiska tidskriften Expo har gjort ett
längre reportage – men i övrigt
har trakasserierna som pågått under en längre tid fått ett minimalt
genomslag i medierna och i den
offentliga politiska debatten.
Som frilansjournalisten Sakine
Madon skriver på debattsajten
Newsmill: ”Min gissning: vän-

stern duckar för att de som trakasserar i Södertälje har utländsk
bakgrund. Samma så kallade
antirasister som letar islamofobi
under minsta lilla sten bryr sig
föga när muslimer inte kan bo i
Ronna eller Hovsjö.”
Och till detta kan läggas att när
förövarna inte lätt kan kännas
igen och fogas in i den välkända
mallen, negligeras problemet eller definieras som någonting annat. I Malmö finns en liknande
problematik. Här är det den judiska befolkningen som trakasseras och känner otrygghet. Här
finns samma tystnad bortsett från
Skånska Dagbladets reportage –
även om en debatt nu flammat
upp om kommunalrådet Ilmar
Reepalus uttalanden i samband
med att han intervjuades av Skånska Dagbladet.
Inte heller i Malmö är situationen ny. Utvecklingen har tvärtom
pågått under lång tid utan att den
i någon nämnvärd grad har uppmärksammats. Södertälje och

Malmö riskerar inte att i offentligheten förvandlas till ett nytt
Sjöbo, Klippan eller Trollhättan
– orter som blev symboler för
rasism och intolerans under 80och 90- talen. Tystnaden handlar
inte bara om att skeendet inte kan
fogas in i det välkända mönstret
med unga frustrerade organiserade eller oorganiserade män,
utan måste också förstås mot
bakgrund av den tystnad som successivt har lägrat sig under 2000talets första decennium.
Mycket har hänt under de senaste 20 åren. Under 1980-talet
började det stora uppvaknandet – rasism, antisemitism och
intolerans fick allt större plats i
samhällsdebatten. Samtidigt intensifierades motståndet mot flyktingmottagandet och blev alltmer
synligt. Konflikterna kring lokala
moskébyggen, etableringen av
Sverigedemokraterna kombinerat med lokala missnöjespartier,
Ny demokratis intåg i riksdagen
i början av 1990-talet, folkom-

röstningen i Sjöbo 1988, den
ökande militariseringen av den
rasideologiska undergroundvärlden, allt detta var föremål för en
omfattande medial bevakning och
politisk debatt. 2000-talets första
decennium däremot präglas av
en alltmer tilltagande tystnad.
Debatten kretsar kring huruvida
Sverigedemokraterna kommer in
i riksdagen eller ej och om hur de
politiska partierna och medierna
ska förhålla sig: debattera eller
inte debattera, bevaka eller inte bevaka. Den handlar inte om det som
sker i Södertälje och Malmö och
även på många andra håll i landet.
Människorna bakom statistiken lyser med sin frånvaro och
komplexiteten likaså. Rollerna
är inte givna efter schablonmönstret och Sverige är inte
landet där ”intoleransen finns
men inte de intoleranta, och
framför allt inte här”.
(Texten är ursprungligen publicerad
i Axess Magasin nr 3 2010)

Höstens viktigaste bok!
Vad händer om högerextremister
och högerpopulister får en vågmästarroll i politiken?
Frågan är brännande aktuell!
Från gatan in i parlamenten är berättelsen om
extremhögerns strategi – och vad som kan
göras för att möta den.

Läs mer på www.norstedts.se
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Frihetsflottans mörkare sidor

D

et är ofta svårt att finna förståelse för kritik mot vissa återkommande inslag inom Palestinarörelsen. Inte sällan handlar
oviljan att förstå om att man
uppfattar kritiken som ett utdömande av hela
rörelsen som sådan. Men att manifestationer
och rörelser som i sig innebär en stark kritik
mot den israeliska staten ständigt attraherar
element vars engagemang är besmittat med
en fientlighet mot judar som sådana torde vara
tydligt för alla som reflekterar närmare över
saken. Det är inte heller särskilt överraskande
givet att antisemitismen/antijudaismen har en
lång tradition, är en del av vår kultur och idag
oroväckande starkt utbredd i flera olika delar
av världen. Det innebär
inte att det blir illegitimt
att vara engagerad i palestiniernas sak – men
det skulle båta för en
större förståelse för den
kritik man utsätts för, och
därmed helt enkelt minskande kritik, om man
från rörelsens sida ville
börja lyssna istället för
att rutinmässigt avfärda
kritiker som tillhörande
en”Israellobby”
vars
syfte är att tysta kritik
mot Israel.

nazistiska inslag: ”Idag styr judarna världen
genom ombud. De får andra att slåss och dö
för dem. De uppfann socialism, kommunism,
mänskliga rättigheter och demokrati så att det
skulle verka fel att förfölja dem” Ship to Gazas svenska organisation har avfärdat kritik
mot Mohameds involvering då svenska Ship
to Gaza inte har direkt beröring med honom –
ett sätt att undvika problemets kärna.
I DN skriver Stellan Vinthagen: ”Mahathir
Mohamed har alltså inte, enligt Free Gaza
Movement, själv finansierat något, utan organiserat en insamling. Det är oklart hur
mycket hans organisation har bidragit med,
men det kan med säkerhet sägas att det utgör

Free Gaza Movements egna medlemmar – den
passion för rättvisa åt de ockuperade palestinierna som Mahathir och hans fru Siti Hasmah
besitter. Med tanke på Mahathir Mohameds
yttranden får man dock anta att denna passion för rättvisa hänger samman med en stark
fientlighet mot judar som grupp.
En av de texter av ex-presidenten som finns
utlagda på PGPOs hemsida uttrycker att ”Förintelsen misslyckades som slutgiltig lösning”
eftersom judarna ”överlevde och blev en ännu
större källa till problem för världen”. Israel
grundades som ett sätt för Europa att rädda
sig självt undan judarna, som ”alltid varit ett
problem” och ”hållt hela regeringar som gisslan”, (http://www.perdana4peace.net/?p=1422)

Det fartyg Mahathir bekostat heter Rachel Corrie, och en av dem som
åkt med båten Matthias
Chang Wen Chieh, Mahathir Mohameds högra
hand och författaren
till sådana titlar som
”Future Fast Forward”,
”Brainwashed for War,
Programmed to Kill” och
”The Shadow MoneyLenders and the Global
Financial Tsunami”. I ett
I ”Freedom Flotilla”,
pressmeddelande som
koalitionen där svensöversatts till svenska
ka Ship to Gaza ingår,
och lagts upp på svenska
återfinns
naturligtvis
Ship to Gazas hemsida
antisemitiska
inslag. Mahathir Mohamed i mitten med fru Siti Hasmah t v och Free Gaza Movements Greta Berlin t h.
beskrivs han som en av
”de uppmärksammade
Den malaysiske tidigare
premiärministern Mahathir Mohamed, som en mycket liten del av flottans totala budget.” och kända profilerna ombord”, och som en
bland annat gjort sig känd för att förbjuda (”Mahathir Mohamed finansierar inte Ship bestsellerskribent vars böcker publicerats
Schindler’s List då han ansåg den ”pro-ju- to Gaza, DN, 11/6) Vinthagen får svar på tal i USA och Malaysia. Inte ett ord om att det
disk”, är ett exempel. Genom sin organisa- av Patrik Öhberg, som påpekar att Mahathir är det högerextrema förlaget American Free
tion Perdana Global Peace Organisation har Mohamed erhåller ett särskilt tack på Perdana Press, grundat av pro-nazisten och förintelhan finansierat ett av frihetsflottans fartyg. Global Peace Organisations hemsida, genom seförnekaren Willis Carto, som ger ut dessa
Mahathir Mohameds samarbete har på ett ett brev från Free Gaza Movements tales- böcker på engelska. Inte heller återges underdirekt plan varit med Free Gaza Movement kvinna Greta Berlin. Brevet säger dock inte, titlarna till de båda förstnämnda böckerna:
– en organisation som svenska Ship to Gaza som Öhberg hävdar, att Mahathir Mohameds ”Future Fast Forward” har undertiteln ”The
samarbetar med och som är en nyckelaktör organisation ligger bakom hela finansieringen Zionist Anglo-American Meltdown”; titeln
för hela aktionens genomförande. Det hand- av tre båtar, utan helt enkelt att den varit till ”Brainwashed for War, Programmed to Kill”
lar om samarbete med en person som under hjälp i detta. Men Berlin uttrycker sig med kompletteras med ”The Zionist Global War
en konferens 2003 levererade ett tal med rent patos, och tillskriver hela företaget – förutom Agenda”. Mahathir Mohamed har i Kuala
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Lumpur gästats av Michael Collins Piper från
American Free Press. Matthias Chang Wen
Chieh har deltagit i aktiviteter arrangerade
av American Free Press och medverkade
även vid den iranske presidenten Mahmoud
Ahmadinejads ”Förintelsekonferens” 2006.
Där hävdade han att Tyskland ”hade rätt att
försvara sig mot sionisternas plan att utrota
Tyskland och dess invånare”.
På Free Gaza Movements hemsida (freegaza.
org) kan man läsa: ”Det mesta av världens
media kontrolleras av den israeliska lobbyn
och de vill inte att verkligheten ska publiceras.” Citatet tillhör Sameh Habeeb som driver Palestine Telagraph (paltelegraph.com),
en nättidning baserad i Storbritannien som
gång på gång publicerar antisemitiska texter.
Bland annat har man publicerat förnekande
av Förintelsen, en video med den tidigare Ku
Klux Klan-ledaren David Duke, anklagelser
om att Israel stal organ på Haiti i samband
med jordbävningen, och påståenden om att
sionister låg bakom första och andra världskriget. På Free Gaza Movements hemsida är
den här nättidningen den rekommenderade
nyhetsportalen.
Grekiska Ship to Gaza stoltserar på sin hem-

sida med ett samarbete med Gilad Atzmon
som är ökänd för sitt judehat och bland annat
uppmärksammats av SKMA 2007 då Folket
i Bild och socialdemokratiska Broderskapsrörelsen bjöd honom till Sverige. Atzmon
hävdar att det antisemitiska falsariet Sions
vises protokoll beskriver verkligheten och att
”judisk mentalitet” med ett ord kan definieras
som ”herravälde”.
På den turkiska koalitionspartnern IHH:s
hemsida (ihh.org.tr) kan man läsa att ”Gaza
är platsen där Judar, sionismen besegrades”.
På Al-Jazeera (29/5) visades ett inslag där
aktivister på organisationens fartyg sjöng antijudiska kampsånger. IHH samarbetar med
Hamas och det turkiska högerextrema partiet
BBP (Stora Unionspartiet) vars grundare var
medlem i den militanta fascistiska gruppen
Grå vargarna.
På nätet återfinns bilder av turkiska demonstranter som i svallvågorna efter bordningen

»På Free Gaza
Movements hemsida
(freegaza.org) kan
man läsa: ”Det mesta
av världens media
kontrolleras av den
israeliska lobbyn
och de vill inte att
verkligheten ska
publiceras.”«

av Mavi Marmara önskar sig Hitler tillbaka.
Inte heller detta säger något om legitimiteten i
Ship to Gaza vad gäller dess syfte. Men återigen visar det hur Israel/Palestina-konflikten
utlöser anti-judiska stämningar och hur manifestationer med udden riktad mot Israel
suger åt sig element där antisemitismen redan finns på ett öppet plan. De många antisemitiska kommentarer som svenska Ship to
Gaza fortfarande måste kämpa för att hålla
sin Facebooksida hyfsat ren från är ett mer
näraliggande uttryck för detta.
Den svenska aktivisten Edda Manga skrev i
en av Ship to Gazas bloggar (21/8) ”att medvetenhet om de anklagelser som skulle riktas
mot oss bidrog till att tre av de elva svenska
resenärerna som valdes ut var av judiskt ursprung.” Edda Manga ser sig själv som en
antirasist. Som sådan borde hon veta att huruvida en organisation kan lastas för antisemitism inte har något att göra med enskilda
resenärers religiösa eller etniska bakgrund.
Låt oss göra en jämförelse. Att ta med den
holländska antimuslimska politikern Geert
Wilders på ett biståndsprojekt till utsatta minoriteter i ett muslimskt land blir inte mer
legitimt för att man bland aktivisterna även
kan finna personer med muslimsk bakgrund.
Istället för att taktiskt placera ut judar på båtar
borde svenska Ship to Gaza tänka över vilka
man samarbetar med. Det är dags att börja
agera nu och börja ta frågan om antisemitism
på allvar inom den pro-palestinska solidaritetsrörelsen
Charlotte Wiberg och Jonathan Leman

Bild ur filmen New World Order – Final Solution av
Max Igan

forts. från sid 3

”sionister”. Det rör sig i praktiken om många
av de antisemitiska myter som torgförs i exempelvis Vit makt-miljöer. David Icke har
också fått stöd av den brittiska nazistorganisationen Combat 18.
Icke bemötte kritiken genom att hävda att
Combat 18 i själva verket styrdes av CIA och
Mossad och var ett försök att misskreditera
honom.
Året innan föreläste Ian Crane som bland
annat har hävdat att omänskliga ”globalister” med israeliska och amerikanska pass
låg bakom attentaten 11 september och att
dessa spelar en särskilt ondskefull roll i den
föregivna världskonspirationen. Crane kal�lar också brittiskt flyktingmottagande för ”de
uttryckliga försöken att ta in invandrare [till
Storbritannien] för att bokstavligt talat förstöra den brittiska kulturen.”
Våren 2010 presenterade Anarchos Michael Tsarion, en irländsk nyandlig förelsäre som framför allt varit verksam i USA.
Tsarion har ett forum på den svenska men
engelskspråkiga sajten Red Ice Creations
som har ett omfattande antisemitiskt material. Tsarion betraktar den tidigare Ku Klux
Klan-ledaren, David Duke, som en ”rekommenderad läromästare”. han ansluter sig till
propaganda där Förintelsen förnekas och
där en judisk konspiration påstås styra världen. Judar (omväxlande sionister) beskrivs
som roten till nära nog varje tänkbar form
av ondska.
Tsarion sprider också antimuslimsk propaganda där USA:s president Barrack Obama påstås utgöra en muslimsk konspiration
mot USA och där Europa snart kommer förvandlas till en muslimsk diktatur.
Konspirationsteorierna om elfte september är en katalysator för extremism och antisemitism. Attitydundersökningar visar att
stödet för idéerna är oroande stort, framför
allt bland unga. Teorierna sprids inte bara på
obskyra hemsidor. Genom exempelvis den
iranska regimens engelskspråkiga Press TV
och den ryska kanalen Russia Today förpackas idéerna som vilka nyheter som helst.
Jonathan Leman
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Europas ultrahöger på offensiv:

Foto Christoph Andersson (c)

”Det är var och ens plikt att var

Patrik Brinkmann med bibel och livvakter vid valmöte i Krefeld 8 maj 2010 .

Filip Dewinter Vlaams Belang i Gelasenkirchen i mars 2010 .

I våras samlades Sverigedemokraterna och andra högerpopulistiska partier till ett möte i Tyskland. Deras mål är att driva igenom en
EU-lagstiftning mot byggandet av moskéer. Radioreportern Christoph Andersson var på plats – och gjorde ett tankeexperiment.
Gelsenkirchen i slutet av
mars. Jag befinner mig i en stor
sal i 1500-talsslottet Horst. Längst
fram hänger ett jättelikt plakat. Det
föreställer en kvinna i svart slöja
och sju minareter. Under bilden
står det ”Stoppa Islam”. Ur högtalarna strömmar tonerna av ”Carmina Burana”, komponerat och
hyllat i 30-talets Nazityskland. 250
personer applåderar.
– Dagens möte ska bli upptakten till en europeisk namninsamling mot byggandet av moskéer,
säger mötesordföranden från det
högerpopulistiska tyska partiet
PRO NRW.
Jag är på plats för att spela in
ljud och röster till en kommande
radiodokumentär om namninsamlingen. I den kan även Sverigedemokraterna tänka sig att delta. SD
har skickat hit sin internationelle
sekreterare Kent Ekeroth, 28. Han
sitter på en av hedersplatserna.
Till hans ära hänger en jättelik
svensk flagga på väggen.
På första bänk sitter politiker
från belgiska Vlaams Belang, österrikiska FPÖ, franska Nouvelle
Droite Populaire, ett utbrytarparti
från Front National, och ett katalanskt parti. Men också politikerna från PRO NRW. I delstats-
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valet i maj hoppas de bli invalda
i Nordrhein-Westfalens lantdag.
På mötet deltar även den svenske miljonären Patrik Brinkmann,
som tidigare samarbetat med
det högerextrema partiet NPD.
Likaså hans förtrogne Andreas
Molau, Waldorflärare från Niedersachsen. Han har tidigare kandiderat till posten som ordförande
för NPD. Partiets kritiker kallar
NPD för en modern motsvarighet
till Adolf Hitlers NSDAP.
Samtliga partiföreträdare hoppas kunna samla ihop minst tre
miljoner namn mot nya moskébyggen i EU. Kent Ekeroth räknar med att SD ska kunna bidra
med uppåt 300 000. Det handlar
inte om vilken namninsamling
som helst, utan om en som tvingar EU-kommissionen att skriva
ett nytt lagförslag – direktivet om
att förbjuda nya moskébyggen.
Allt som krävs är minst en miljon namn, insamlade i ett ”betydande antal” EU-länder. Så står
det i EU:s nya Lissabonfördrag.
Något som ultrahögern inte är sen
att utnyttja.
Knappt har mötet börjat förrän
PRO NRW släpper in en skinnskalle med Lonsdalejacka i salen.
Orden LoNSDAdale sticker till i

ögonen. Det är en högerextrem
symbol, som bärs av NPD:s anhängare. Bara bokstaven P fattas
för att partinamnet NSDAP ska
bli komplett – och bärandet av
jackan ett lagbrott.
Visserligen säger sig partierna
på mötet vara emot alla former av
nazism och högerextremism, men
tillåter både Brinkmann och Molau
samt Lonsdalemannen att närvara.
Ett teveteam från tyska ZDF
frågar sig hur det är möjligt och
börjar filma mannen med jackan.
I teamets sällskap finns också
en forskare på högerextremism.
Först när arrangörerna upptäcker
vad som sker avvisas Lonsedalemannen. Under jackan bär han en
T-shirt med texten ”Rudolf Hess”
och en SS-tatuering.
Avvisningen är odramatisk.
Även den dokumenteras av det
tyska teamet. Men när mannen
väl är ute ur salen uppstår rena
lynchstämningen – mot ZDF-reportern, hans team och forskaren.
– Nazis raus, nazis raus! Ut
med nazisterna!
Svensken Patrik Brinkmann
vrålar kanske mest av alla. Han
är knallröd i ansiktet. Två PRO
NRW-politiker skriker direkt i reporterns öron. En av dem sticker

till och med sina fingrar rakt i
hans ansikte. Gång på gång. Teamet och forskaren pressas våldsamt ner i en trappa.
Sverigedemokraternas riksdagskandidat Kent Ekeroth sitter
fem meter bort.
Efteråt säger han sig inte ha
sett vad som skett. Han anser att
attacken mot teamet knappt är
värd en kommentar. Händelsen
är ju ”irrelevant” i förhållande
till kampen mot islam.
Senare äntras talarstolen av den
flamländske parlamentarikern Filip Dewinter, ledare för Vlaams
Belang.
– Om islamkritik anses vara
islamofobi, då är det var och ens
plikt att vara islamofob! utropar
han och liknar islam med ett ”rovdjur, berett att störta sig över det
svagaste offret”.
Han anser också att dagens
mångkulturella Europa skadar
civilisationen på samma sätt som
immunsjukdomen AIDS skadar
människokroppen. I talet vänder
han sig direkt till genomsnittsmuslimen, kallad Muhammed.
– Vill Muhammed slakta djur
enligt sina ritualer eller dagligen
lyssna på böneutrop, så är det inget
problem. Det ska vara fullt möjligt,

vara islamofob”

2010 .

Kent Ekeroth i Gelsenkirchen mars 2010 t v FPÖ-politikern Wolfgang Jung fd österrikisk militärattaché i Sverige.

men bara i hans ursprungsland!
Kent Ekeroth gillar talet, men
kan ingen tyska och säger sig bara
förstå andemeningen. Därefter
bjuds han själv upp i talarstolen.
– Nu kommer vår hedersgäst
från Sverige! säger mötesordföranden.
Den unge Sverigedemokraten
säger sig vara glad att få delta i
”försvaret av den västerländska
civilisationen”. Hans förebild är
Winston Churchill och dennes
kamp mot Nazityskland.
– Vårt hem är återigen i fara,
säger Kent Ekeroth och syftar på
islam.
Han berättar om Sverige och
pekar på hur ”illa situationen blivit”. Statsminister Fredrik Reinfeldt, oppositionsledaren Mona
Sahlin och Maud Olofsson sviker svenskarna . I hans ögon är
Sverige nästan som en ”diktatur”.
Muslimerna är för många. Deras
barn får till och med skolledigt
under muslimska högtider.
– Islamiseringen av Sverige
har också lett till våldsamheter,
påstår Kent Ekeroth. Den judiska befolkningen i Malmö tvingas
fly på grund av attacker från den
muslimska befolkningen!
Han beskriver stadsdelen Rosengård som ”ett islamiserat territorium”.
– Om detta är tacken för att vi
öppnat vårt land för dessa människor, så har jag bara en sak att

säga: Tack så mycket och adjö.
Åk hem!
Applåderna får nästan slottstaket att lyfta. Visserligen har judar
i Malmö farit illa av ökande antisemitism, men Kent Ekeroth vill
få det att se ut som att alla Malmös muslimer tvingat alla judar
att lämna staden.
– Att det var så illa i Sverige
visste jag inte, säger en förfärad
FPÖ-politiker.
Det slår mig att ultrahögerns
retorik bygger på att skruva fakta
180 grader. Likaså att ge vedertagna begrepp samt ord en ny
innebörd. Journalister och antinazister görs till – nazister. AIDS
jämställs med islam, indirekt med
muslimer. Samtliga Malmös muslimer framställs som ondskefulla.
Och statsmannen Winston Churchills namn utnyttjas för att ge yttersta högern politisk legitimitet.
Samma strategi anammar några
av yttersta högerns företrädare i
Gelsenkirchen. Ena stunden samarbetar de med NPD och välkomnar en man med SS-tatuering på
mötet. Andra stunden vill de framställa sig som genuina anti-antisemiter och lika genuina antinazister, beroende på vad som passar
bäst för stunden. Jag bestämmer
mig för att pröva ultrahögerns
trovärdighet med ett tankeexperiment – och ersätter ordet islam
med ordet judendom. Resultatet
blir intressant:

- Judendomens utbredning kan
jämföras med AIDS.
- Judendomen är ett ”rovdjur,
berett att störta sig över det svagaste offret”.
- Judarna är för många. Deras
barn får till och med skolledigt
under judiska högtider.
- Byggandet av nya synagogor
ska förbjudas.
- Det är var och en plikt att vara
antisemit.
Retoriken påminner om
NSDAP:s. Det är bara hatobjekten som bytts ut, annars är allt sig
nästan likt. Frågan är bara hur
väljarna reagerar.
I början på maj, sex veckor
efter mötet i Gelsenkirchen, äger
valet rum i Nordrhein-Westfalen.
PRO NRW får 1,4 procent av rösterna, NPD och högerpopulistiska
Republikanerna 1,1.
Å ena sidan visar resultatet att
en överväldigande väljarmajoritet inte vill se yttersta högerns
företrädare i delstatsparlamentet.
Å andra sidan leder förlusten av
2,5 procent väljare till stora problem för de etablerade partierna.
Inget av dem får nämligen egen
majoritet. I två långa månader
pågår fruktlösa försök att bilda
olika regeringskoalitioner. Först
i mitten på juli bestämmer sig socialdemokraterna för att bilda en
minoritetsregering.
Kort sagt: Yttersta högerns lilla
väljarkår har lyckats göra Tysk-

lands folkrikaste delstat politiskt
instabil, utan att ens få en enda
plats i delstatsparlamentet.
Drygt fyra månader efter valet
i Nordrhein-Westfalen går även
Sverige till val. Men här får Sverigedemokraterna knappt sex procent
av rösterna – och blir vågmästare i
Riksdagen. En av de nya riksdagsmännen är – Kent Ekeroth.
Resultatet utöser jubel hos
PRO NRW, FPÖ, Vlaams Belang
och andra partier på yttersta högerkanten. Under de kommande
fyra åren väntas Riksdagshuset i
Stockholm bli en vallfärdsort för
Europas växande ultrahöger.
Jag frågar mig hur det kunde
gå så här långt. Svaret är att det
kanske gjordes alldeles för få tankeexperiment i den svenska valrörelsen. Sverigedemokrater som
Ekeroth lyckades göra muslimer
och islam till måltavlor, utan att
bli tillräckligt ifrågasatt eller
möta tillräckligt med protester.
Nästa gång kan siktet lika gärna
riktas mot judar, romer eller alla
oss andra, som inte heller anses
passa in i det framtida Sverigedemokratiska folkhemmet.
Christoph Andersson
Författaren har gjort flera
uppmärksammade P1-dokumentärer
om ultrahögern. Han är aktuell med
boken ”Från gatan in i parlamenten
– om extremhögerns väg mot
politisk makt” (Norstedts).
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Sionism, antisemitism
och vänstern
Av Martin Thomas

Moishe Postone är en marxistisk forskare verksam vid University of Chicago. Vid sidan av sin omfattande forskning om Marx politiska ekonomi har han också haft en central roll när det gäller att utveckla teorier kring ”vänster-antisemitism” och att undersöka hur olika vänstergruppers positioner, i synnerhet i förhållande till Israel/
Palestina, ger näring åt eller baseras på fientlighet gentemot judar. Martin Thomas har samtalat med honom.

F: Idag tycks många inom
vänstern se antisemitismen
som endast en av många
former av rasism, oönskad
men ganska marginell, och
betydelsefull att diskutera
enbart eftersom den israeliska regeringen använder
anklagelser om antisemitism för att avleda kritik.
Men du hävdar att antisemitism är en speciell form
av rasism och att den inte
alls är en marginell företeelse idag. Varför?
S: Det är sant att den israeliska regeringen använder
anklagelser om antisemitism
för att skydda sig mot kritik. Men det innebär inte att
antisemitism i sig inte är ett
allvarligt problem.
Sättet på vilket antisemitism skiljer sig, och
bör skiljas, från andra typer av rasism har
att göra med den fiktiva makt som tillskrivs
judar, sionismen och Israel, och som utgör
antisemitismens kärna. Judarna ses som en
enormt mäktig, abstrakt och ogripbar global makt som dominerar världen. Det finns
inget som liknar denna idé inom det som
utgör kärnan i andra former av rasism. Så
vitt jag känner till så är det sällan som rasism skapar ett helt system som vill förklara
världen. Antisemitism är en primitiv kritik
av världen, av den kapitalistiska moderniteten. Anledningen till att jag anser att just
antisemitismen är speciellt farlig för vänstern är att den har en pseudo-emancipato-

skyvärt som att vara rasist.
S: Det är mycket här som måste
benas upp. I den samtida formen av antisionism löper en
rad olika historiska strömningar
samman på ett ödesdigert sätt.

Antisemitisk politisk satir från sent artonhundratal...

risk dimension som andra former av rasism
sällan har.
F: I vilken utsträckning tror du att dagens
antisemitism är kopplad till attityder gentemot Israel? Vi tycker oss se att det finns
inslag av antisemitism i vissa vänstergruppers hållning gentemot Israel. Det handlar
om dem som inte bara vill kritisera och
förändra den israeliska regeringens politik gentemot palestinierna, utan även vill
se Israel utplånat och vill ha en värld där
alla andra nationalstater utom Israel får
existera. Ur deras synvinkel är att vara
jude och att känna något slags gemensam
identitet med andra judar, och därigenom
oftast även med judar i Israel, synonymt
med att vara ”sionist”, och det är lika av-

En av dem, vars ursprung inte
med nödvändighet är antisemitisk, har sina rötter i kampen
mellan olika medlemmar av
den judiska intelligentsian i
Östeuropa i början av 1900-talet. En majoritet av de intellektuella – inklusive sekulariserade intellektuella – kände
att någon form av kollektiv
identitet var en väsentlig del
av den judiska erfarenheten.
Denna identitet kom att i allt
större utsträckning definieras
som en nationell identitet mot
bakgrund av sammanbrottet för de tidigare
formerna av kollektiv identitet, det vill säga
när de Habsburgska och Romanovska imperierna samt det tyska kejsardömet upplöstes.
Judarna i Östeuropa – till skillnad från dem
i Västeuropa – såg sig själva i hög grad som
ett kollektiv, och inte bara som en religion.
Det fanns olika former av detta judiska nationella självförverkligande. En av dem var sionismen. Det fanns även andra, till exempel
anhängare av judisk kulturell autonomi, och
Bund, en autonom socialistisk rörelse bestående av judiska arbetare, som var mycket
större än de andra rörelserna och som bröt
sig loss från det ryska socialdemokratiska
partiet under 1900-talets första år.
Å andra sidan fanns det judar, många av
svenska
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dem medlemmar av kommunistpartier, som
såg alla slags uttryck för judisk identitet som
en styggelse mot deras egen uppfattning av
det jag skulle vilja kalla abstrakta upplysningsidéer om mänskligheten. Trotskij refererade till exempel i ett skede till Bunds
anhängare som ”sjösjuka sionister”. Märk
väl att kritiken av sionismen här inte hade
något att göra med Palestina eller situationen
för palestinierna, eftersom Bund helt och hållet fokuserade på autonomi inom det ryska
imperiet och tog avstånd från sionismen. När
Trotskij jämställde Bund med sionismen
innebar det ett avvisande av alla former av
judisk kollektiv självidentifikation. Jag tror
att Trotskij senare ändrade uppfattning, men
hans attityd var ganska typisk. Kommunistiska organisationer tenderade att mycket starkt
ta avstånd från all slags judisk nationalism,
vare sig det gällde kulturell
nationalism, politisk nationalism eller sionism.
Detta är en av de linjer som
utgör den antisionistiska traditionen. Den är inte nödvändigtvis antisemitisk men den
avvisar judisk kollektiv självidentifikation i den abstrakta
universalismens namn. Denna
typ av antisionism är dock ofta
inkonsekvent – den är beredd
att gå med på nationell självbestämmanderätt för de flesta
folk, men inte för judarna. Det
som presenteras som abstrakt
universellt blir här ideologiskt.
Dessutom förändras betydelsen av en sådan abstrakt universalism av den historiska
kontexten. Efter Förintelsen
och staten Israels grundande,
används denna abstrakta universalism för att skyla över
judarnas europeiska historia. Den fyller då en
mycket användbar, historiskt ”renande” och
dubbel funktion: det våld som historiskt förövats mot judarna av européerna suddas ut, samtidigt som den europeiska kolonialismens fasor
associeras med judarna. I det här fallet blir den
abstrakta universalism som uttrycks av många
antisionister en ideologi som legitimerar och
hjälper till att skapa en form av amnesi när det
gäller Europas långa historia av åtgärder, politik och ideologier riktade mot judar, samtidigt
som den i allt väsentligt är en fortsättning på
denna historia. Judarna har återigen blivit det
unika föremålet för europeisk indignation. Den
solidaritet som de flesta judar känner gentemot
andra judar, inklusive dem i Israel – hur förståelig den än är efter Förintelsen – kritiseras
nu. Denna form av antisionism har blivit en av
utgångspunkterna för dem som vill utrota existerande judiskt självbestämmande. Den löper
samman med vissa former av arabisk nationalism – som nu tolkas som enbart progressiv.
En annan linje i vänsterns antisionism –
som däremot är djupt antisemitisk – introducerades av Sovjetunionen, speciellt under
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skådeprocesserna i Östeuropa efter andra
världskriget. Den fick ett särskilt dramatiskt
uttryck under Slansky-processen då de flesta
medlemmar av centralkommittén i det tjeckoslovakiska kommunistpartiet åtalades och
sedan arkebuserades. Alla anklagelser mot
dem var klassiskt antisemitiska anklagelser:
de var rotlösa, de var kosmopoliter och de
var en del av en allmän världsomspännande
konspiration. Eftersom Sovjetunionen inte
officiellt kunde använda antisemitismens
språk började de använda ordet ”sionist” för
att uttrycka exakt detsamma som antisemiter
uttrycker när de talar om judar. Dessa tjeckoslovakiska kommunistledare, som inte hade
någonting att göra med sionismen – de flesta
av dem var veteraner från spanska inbördeskriget – arkebuserades som sionister.
Denna form av antisemitisk antisionism im-

Jag anser att det var ett fundamentalt politiskt
misstag, och jag tycker att det är anmärkningsvärt och olyckligt att vänstern har fastnat i detta misstag och i allt större utsträckning kräver att Israel ska utplånas. Idag finns
det hur som helst ungefär lika många judar
som palestinier i Mellanöstern. Strategier
som baseras på analogier till situationen i
till exempel Algeriet eller Sydafrika fungerar helt enkelt inte, av demografiska likaväl
som av politiska och historiska skäl.
Varför ser inte människor hur dagens situation ser ut och försöker hitta en lösning på
denna i grunden nationella konflikt, en lösning som kan frigöra progressiva politiska
idéer? Att inordna konflikten under rubriken
kolonialism är att misstolka situationen. Till
skillnad från dem som vill inordna progressiva politiska idéer
som en del i en nationell kamp, så tror jag
att så länge kampen
fokuserar på Israels
och Palestinas existens
undermineras möjligheterna till en progressiv kamp. Personer
som anser att kampen
mot Israels existens är
progressiv, har anammat något reaktionärt
men uppfattar det som
progressivt.

Under det senaste decenniet har det förts
en samlad kampanj
från vissa palestinier
för att få upp frågan
om Israels existens på
bordet igen, och den
...och "antisionistisk" bildpropaganda från idag. (Foto: fsgm/Fred)
kampanjen har först
över till väst med hjälp
porterades till Mellanöstern under kalla kri- av vänstern. Bland mycket annat har detta
get, delvis med hjälp av underrättelsetjäns- fått till resultat att högern i Israel har stärkts.
terna i länder som Östtyskland. En form av
antisemitism som var ”legitim” för vänstern Mellan 1967 och 2000 hävdade alltid den isintroducerades i Mellanöstern, och kallades raeliska vänstern att vad palestinierna ville
antisionism. Dess ursprung hade inte något ha var självbestämmande, och att högerns
att göra med motståndet mot israeliska bo- uppfattning att de ville utplåna Israel bara
sättningar. Naturligtvis reagerade den arabis- var fantasier. Dessvärre visade det sig år
ka befolkningen i Palestina negativt på den 2000 att det inte bara var en fantasi, vilket
judiska invandringen och gjorde motstånd har stärkt högern obeskrivligt i dess försök
mot den. Det är helt förståeligt. Det är i sig att förhindra tillkomsten av en palestinsk stat.
absolut inte antisemitiskt. Men historiskt för- Den israeliska och den palestinska högern
enades dessa antisionistiska linjer.
förstärker varandra, och vänstern i väst stödjer vad jag anser är den palestinska högern,
När det gäller den tredje antisionistiska lin- ultranationalisterna och islamisterna.
jen så har det skett en förändring under de
senaste tio åren, med början i den palestinska Denna idé att varje folk utom judarna har rätt
rörelsen, i synen på Israels existens. I åratal till självbestämmande har alltså sitt ursprung
vägrade de flesta palestinska organisationer i Sovjetunionen. Man behöver bara läsa vad
att acceptera Israels existens. År 1988 be- Stalin skrev om nationalitetsfrågan.
stämde sig dock PLO för att acceptera Israel.
Den andra intifadan, som inleddes år 2000, F: En annan sak som är märklig när
var politiskt sett väldigt annorlunda än den det gäller vissa attityder som finns inom
första och förde med sig ett upphävande av vänstern idag i förhållande till Israel är
detta beslut.
den föreställning om enorm och mystisk

makt som projiceras på Israel. Det ses till
exempel som självklart att Israel är den
dominerande makten i Mellanöstern, och
det hävdas ofta att Israel har enormt inflytande i de styrande kretsarna i USA och
Storbritannien.
S: Israel är långt ifrån så starkt som det
påstås. Ändå finns det personer, som min
nuvarande och min tidigare kollega på University of Chicago, John Mearsheimer och
Stephen Walt, med starkt stöd i brittiska
kretsar, som hävdar att det enbart är Israel
som har styrt USA:s politik i Mellanöstern,
och det indirekt genom den judiska lobbyn.
De kommer med denna svepande anklagelse utan att göra något seriöst försök att
analysera amerikansk politik i Mellanöstern sedan 1945, vilken sannerligen inte
kan förstås som Israel-styrd. De ignorerar
till exempel den amerikanska politiken
gentemot Iran under de senaste 75 åren.
Den amerikanska politikens verkliga stöttepelare i Mellanöstern efter andra världskriget var Saudiarabien och Iran. Detta har
ändrats under de senaste decennierna, och
amerikanerna är inte säkra på hur de ska
hantera situationen och kunna säkra Gulfen för sina syften. Trots detta har de två
forskarna skrivit en bok där de hävdar att
den amerikanska politiken i Mellanöstern

huvudsakligen har styrts av den judiska
lobbyn, utan att göra en seriös analys av
stormakternas politik i Mellanöstern under
1900-talet.
Jag har i andra sammanhang hävdat att denna
typ av argumentation är antisemitisk. Det har
inget att göra med de involverade personernas egna åsikter och attityder, men den enorma världsomspännande makt som tillskrivs
judarna (i detta fall som de marionettspelare
som styr den godhjärtade, trögtänkta jätten
Uncle Sam) är ett typiskt uttryck för moderna antisemitiska tankegångar.
Mer generellt så representerar denna ideologi något jag kallar fetischistisk antikapitalism. Det vill säga att kapitalets mystiska
makt, som är ogripbar, global, och som river upp nationer, regioner och människors
liv, tillskrivs judarna. Det är judarna som
får personifiera kapitalismens abstrakta
dominans. Antisemitismen blir en revolt
mot det globala kapitalet, misstolkat som
liktydigt med judarna. Denna infallsvinkel kanske också kan hjälpa till att förklara
spridningen av antisemitism i Mellanöstern
under de senaste två decennierna. Jag tror
inte att det är en tillräcklig förklaring att
enbart peka ut det palestinska lidandet.
Ekonomiskt sett så har Mellanöstern gått

tillbaka mycket snabbt under de senaste
tre decennierna. Endast Afrika söder om
Sahara har klarat sig sämre. Och detta har
inträffat när andra länder och regioner,
som för femtio år sedan sågs som en del
av tredje världen, utvecklas snabbt. Jag tror
att antisemitismen i Mellanöstern idag inte
bara är ett uttryck för Israel-Palestinakonflikten, utan även för en ökande allmän
känsla av hjälplöshet i ljuset av dessa globala förändringar.
Inom den tyska högern för hundra år sedan
identifierade man kapitalets globala dominans med judarna och Storbritannien. Idag
identifierar vänstern den med Israel och
USA. Tankemönstret är detsamma.
Vi har nu en form av antisemitism som
tycks progressiv och ”anti-imperialistisk”,
vilket är en verklig fara för vänstern. Rasism är däremot sällan en fara. Vänstern
måste visserligen akta sig så den inte blir
rasistisk, men risken är oftast inte så stor
eftersom rasismen inte har den skenbart
emancipatoriska dimension som finns hos
antisemismen.
Intervjun ursprungligen publicerad i Solidarity
& Workers’ Liberty nr 166 4/2 2010, s. 21f
Översättning: Ann Wikström
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Kalendarium
5 oktober, 1 november

Seminariet arrangeras tillsam-

semitism. Vid seminariet med-

kor Vid krigsutbrottet 1939

Lärarseminarium om antisemi-

mans med Forum för levande

verkar ett flertal ansedda Holo-

levde i Europa ca 1 700 000 ju-

tism 5 oktober i Stockholm o 1

historia

caustforskare och pedagoger

diska barn under 14 år. Det var

november i Göteborg
Politisk kritik eller antisemi-

ett barn per sjutton som över29 oktober – 6 november

9 november

levde förintelsen av Europas

Yad Vashem

Kvällsseminarium i Stock-

judar. Dina och Jovan Rajs hör

holms Stora Synagoga till min-

till de barn som överlevde. Nu

tism? Ett seminarium om att

14

känna igen och bemöta fördo-

Lärarseminarium på Interna-

ne av ”Novemberprogromen”.

berättar de om tio goda män-

mar

tional School for Holocaust

Samarrangemang med Judiska

niskor som gjorde det möjligt

Studies på Yad Vashem i Jeru-

församlingen

för dem att överleva. Kl.18.00.

Föreläsare: Henrik Bachner,

salem. Svenska arrangörer är

Rachel Baran, Stéphane Bruch-

Forum för levande historia och

6 december

feld och Jonathan Leman.

Svenska kommittén mot anti-

Förintelsens goda männis-

svenska
kommittén

mot
antisemitism

I samarbete med ABF.

Investering i Kunskap AB
Strategikonsulting & Investeringar
Box 5216, 102 45 Stockholm
Tel 08-670 65 00

svenska
kommittén

mot
antisemitism

15

gästkrönika

Internationell rätt
en nödvändighet
Gästkrönika av Mats Deland

M

inst tre hundra, kanske betydligt
För ungefär tjugo år sedan verkade det som om den
fler, misstänkta krigsförbrytare kom regeln började vika. En rad länder satte sig plötsligt
till Sverige under och efter andra
ner och började förbereda det som så småningom
världskriget. I de allra flesta fall
blev Romstadgan och den internationella brottmålshade de varit inblandade i Förintel- domstolen (ICC) i Haag, de flesta av dessa länder är
sen av de europeiska judarna, men även sovjetiska fortfarande med på tåget, och deltog i månadsskiftet
och serbiska krigsfångar, romer, civila polska kai den stora översynskonferensen i Kampala, Ugantoliker, civila ryssar och vitryssar, motståndskämda. Men 1990-talets entusiasm är borta. USA, som
par av båda könen, homosexuella och många andra var drivande från början, ställer sig utanför (även
fanns bland offren. De utgjorde en provkarta på
om de deltog i Kampala). Detsamma gäller den nya
i stort sett alla övergrepp som
stormakten, Kina, och Ryssland.
förekommit under det nazistiska
Vare sig arabstaterna (inklusive
anfallskriget (och i några fall
den palestinska myndigheten)
Det fanns en rädsla för att svens- eller Israel har anslutit sig till
även på de sovjetiska övergreppen) Fem finländare och en
Romstadgan. I praktiken har
ka domstolar skulle vägra gå
dansk utlämnades, en (väst)tysk
de FN-ledda projekten huvudtillkom 1958, men i övrigt slapp
västmakterna till mötes, alter- sakligen riktat sig mot beseden här gruppen alla slags eftergrade makter, som efter krigen i
nativt vara alltför undfallande Jugoslavien, Sierra Leone eller
räkningar. Sverige valde att se
åt andra hållet. Man kan fråga
mot öststaterna om de bara fick Kambodja, eller folkmordet i
sig varför.
Rwanda.

chansen. Därför försökte man

Under den tid när jag skrev
Det är dock av yttersta vikt att vi
behålla frågan inom det poliboken Purgatorium upptogs det
ändå fortsätter prata folkrätt och
mesta av min tid och mina tantiska fältet. I praktiken betydde humanitär rätt. Förrättsligandet
kar helt enkelt av att kartlägga
av världens konflikter är, som
det: locket lades på.
brotten. Men jag undersökte
bland annat den brittiske expernaturligtvis också de juridiska
ten Douglas Guilfoyle framhäoch politiska omständigheterna
ver, i sig ett sätt att skapa fred.
bakom oviljan att ställa någon
Det finns, och detta är en klasinför rätta. Den svenska rätsiskt kantiansk tanke, i sig något
tegångsordningen tillät på den tiden inte att man
avkylande i att skilja mellan tillåtna och otillåtna
åtalade för brott som inte hade något slags svenskt handlingar, och att kräva opartiska undersökningar.
intresse, och det fanns inslag i både utlämningslaIbland, som senast i Sri Lanka, tillåter inte den
gen och utlänningslagen som försvårade samarbete felande staten att en sådan undersökning genommed västmakternas polis (att Sverige inte ville
förs, i andra fall, som det i Goldstonerapporten
samarbeta med öststaterna är en annan sak). Men
skildrade kriget i Gaza, föreligger undersökningen
till detta kom politiska hänsynstaganden. Det
men obstrueras av den israeliska staten. Det finns
fanns en rädsla för att svenska domstolar skulle
fortfarande många internationella brott som förblir
vägra gå västmakterna till mötes, alternativt vara
ostraffade, det må gälla de ryska expeditionerna i
alltför undfallande mot öststaterna om de bara fick centralasien eller amerikanska Apachehelikoprar i
chansen. Därför försökte man behålla frågan inom Irak, kidnappningar och lönnmord i Columbia eller
det politiska fältet. I praktiken betydde det: locket
den israeliska bordningen av Ship to Gaza, ockulades på.
pationen av Västsahara eller, för den delen, de sista
ostraffade naziförbrytarna. Folkrätt och internatioÄr nu detta unikt för Sverige? Inte alls. Ingen stat,
nell humanitär rätt är dyra att upprätthålla, de är
vågar jag påstå, är särskilt angelägen om att beivra
sällan riktigt lönsamma för någon av parterna, men
internationella brott om den inte är tvungen att göra varje gång en konflikt förs över från slagfälten till –
det. Det gäller krigsförbrytelser, brott mot mänskopartiska – domstolar, går mänskligheten framåt en
ligheten, folkmord och tortyr – terroristbrott tycks
liten smula.
dock ha en särställning. Efter andra världskriget
Mats Deland
tvingades Sovjetunionen ta tag i frågan eftersom
Författaren är historiker.
förlusterna varit så enorma, västmakterna i sin tur
I våras publicerades hans bok Purgatorium –
eftersom Sovjetunionen gjorde det. Men ingen
Sverige och andra världskrigets förbrytare.
tvingade Sverige.
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Sverigedemokraterna
och antisemitismen
Sverigedemokraterna som nu tagit plats
i Sveriges riksdag har sina rötter bland annat
i nationalsocialism och fascism. Därför kan
det tyckas märkligt att man de senaste åren
kunnat höra sverigedemokratiska företrädare
uttala sig mot antisemitism i motioner, tal
och debattartiklar. Men egentligen är det inte
särskilt märkligt. Det handlar inte om något
genuint avståndstagande från antisemitism
utan om ytterligare en anklagelse mot Sveriges muslimer.
I början av året uppmärksammades den allvarliga situationen för Malmös lilla judiska
befolkning. Judar flyttar på grund av tilltagande hot och förföljelser. Enligt vittnesmål från
dem som drabbats har gärningsmännen ofta
haft bakgrund i Mellanöstern. Sverigedemokraterna har förstås inte varit sena att utnyttja
detta till att kollektivt skuldbelägga muslimer
i allmänhet.
Det handlar om hyckleri och opportunism.
Samtidigt som muslimer och araber som kollektiv demoniseras och tillskrivs en i det närmaste medfödd antisemitism finns en mycket
tillåtande hållning till judefientliga kopplingar
i det egna partiet.

I symbios med nazismen

Från partiets sida vägrar man konsekvent
göra upp med sin historia och med det faktum att partiet länge levde i symbios med den
svenska nazismen. En av partiets grundare,
Gustaf Ekström, var tidigare soldat i WaffenSS. Partiets första ledare, Anders Klarström,
var verksam i det nazistiska Nordiska rikspartiets riksaktionsgrupper. Klarström har bland
annat dömts för att över telefon ha mordhotat
tv-profilen Hagge Geigert. Såhär lät det:”Du
ska passa dig jävligt noga. Du kommer inte
att leva så många dagar till [...] vi ska bränna
dig, ditt jävla judesvin... Fy fan ditt äckliga
lilla judesvin.”
Mikael Jansson, partiets föregående ledare,
inledde enligt partiets officiella beskrivning
ett ”omfattande upprensningsarbete då han
tillträdde 1995. Men det handlade mer om att
bli av med skinnskallar från partiets utåtriktade aktiviteter än om att utesluta personer med
nazistiska och fascistiska sympatier. I Mikael
Ekmans och Daniel Poohls granskning av
Sverigedemokraterna, ”Ut ur skuggan”, som
släpptes tidigare i år finns nya uppgifter om
sverigedemokraters kopplingar till nazism.
- Drygt 60 procent av ledamöterna i partiets styrelse mellan 1989 och 1995 var före,
under, eller efter sin tid i partiet kopplade
till nazism..
- I valet 1998 var andelen kandidater med
kopplingar till vit makt-miljön till och med

högre än i valet 1994. 50 procent av kandidaterna i valet 1998 har före, under eller efter sin
kandidatur haft nazistiska kopplingar.
- Under början av 1990-talet var så gott som
hela ledningen för SDU, Svergiedemokraternas ungdomsförbund, också organiserade i
Stockholms unga nationalsocialister, SUNS.
Gruppen ur vilken nazistnätverket Info-14
växte fram.

mäktigeledamot i Höör. På vit makt-forumet
Nordisk.nu skrev han 2007 att ”vår vita och
västerländska kultur” hotas av judar och invandrare.
Anders Sundholm som valdes in för partiet
i Sollentuna har skrivit en gillande recension
av antisemiten Lars Adelskoghs bok ”En tom
säck kan inte stå” där det påstås att folkmordet
på judar under andra världskriget är en bluff.

Tolererar antisemitism

Judar inte svenskar

För att ha råd med 2004 års valkampanj till
EU-parlamentet tog partiet hjälp av den belgiske mångmiljonären Bernard Mengal, som
finansierade ett stort postutskick för partiet.
Mengal har genom åren gjort sig känd för tal
om ”den nordiska rasen” och propaganda mot
svarta, muslimer och judar. Ledande Sverigedemokrater som Jimmie Åkesson, Björn
Söder, Mattias Karlsson och Richard Jomshof
kände till Mengals idéer men valde ändå att
ta emot pengarna. I partiets utskick beskrevs
Mengals åsikter som ”sverigevänliga”.
Efter förra årets granskning av Sverigedemokraterna i P1-programmet Kaliber avslöjades att företrädare för Sverigedemokraterna
och partiets ungdomsförbund sjungit vit maktmusik. Det handlar om nazistiska sånger med
budskapet att Sverige tagits över av judar och
att svenskarna måste störta den föregivna judiska ockupationsmakten. I SVT Debatt (7/4)
ställde Sverigedemokraternas partisekreterare
Björn Söder frågan ”Vad är rasistiskt i de texterna?”, för att sedan själv svara på den: ”Det
är ingen rasism i de texterna”.
Toleransen för rasideologi och antisemitism är alltså inte bara en del av partiets
historia. Trots att Nationaldemokraterna har
tagit över rollen som partiet i symbios med
svensk nazism finns en gråzon mellan sverigedemokrati och nazism. Man driver ofta
samma frågor och använder sig av samma
terminologi, exempelvis ”svenskfientlighet”
och ”massinvandring”.
Expo avslöjade före valet 2010 att 45 av
sverigedemokraternas kandidater i kommunerna har kopplingar till vit makt-miljön. Det
handlar bland annat om donationer till den
våldsamma nazistorganisationen Svenska
motståndsrörelsen, deltagande vid nazistmöten och förnekande av förintelsen på vit
makt-forum.
En av dem är Patrik Ehn, Sverigedemokraternas nyvalde gruppledare i Göteborgs
kommunfullmäktige. Han var under 80-talet
verksam i nazistiska NRP och skrev så sent
som för ett par år sedan nazisthälsningar i en
mejlkonversation.
Ibb Malmgren är nybliven kommunfull-

Intervjuad av Maciej Zaremba (DN 10/32009) ger Jimmie Åkesson sin syn på vad som
krävs för att man ska kunna anses vara svensk
och därmed ha en plats i Sverige. Man ska ha
en svensk syn på ”förhållandet mellan man
och kvinna”, ett svenskt kroppsspråk, förmåga
att passa tider och stå i kö. Åkesson förklarar
vidare att man ska ha en svensk syn på ”hur
vi tar hand om djuren”. Det är uppenbart att
han syftar på muslimsk och judisk slakt. Den
romska kulturen är, säger Åkesson, oförenlig
med den svenska. Svenskar identifierar sig
bara med en kultur – den svenska. Varken religiösa eller kulturella judar har en plats i ett
sådant Sverige.
I Sverigedemokraternas principprogram
förklaras att ”[d]en viktigaste faktorn i ett
tryggt, harmoniskt och solidariskt samhälle är den gemensamma identiteten, vilken
i sin tur förutsätter en hög grad av etnisk
och kulturell likhet bland befolkningen.” Att
partiet milt uttryckt inte är minoritetsvänligt tar sig också uttryck i dess kulturpolitik.
En politik som präglas av chauvinism och
nationalism.
Under rubriken ”En folkligt förankrad
svensk kultur” skriver SD i årets valmanifest
att samhället ska präglas av ”en gemensam
svensk kultur som skapar sammanhållning
och solidaritet mellan medborgarna”. Ett
utökat stöd ska ges till ”sådan kultur som bevarar och levandegör det svenska kulturarvet”.
Alltför stort stöd ges i nuläget, läser man på
partiets hemsida, till ”mångkulturella, destruktiva och elitistiska kulturyttringar”. Man
vill hålla sig det man upplever som en sann
svensk kultur.
Samtliga grupper som inte ingår i föreställningen om den homogena svenskheten blir i
praktiken exkluderade och marginaliserade i
ett sverigedemokratiskt Sverige. Historiken,
den nuvarande toleransen för rasideologi och
antijudiska yttranden understryker ytterligare
att sverigedemokratiskt tal om engagemang
mot antisemitism är ren och skär islamofob
opportunism.
Jonathan Leman
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Malmös kommunalråd Ilmar Reepalu har fått motta skarp kritik för de uttalanden
han gjort i frågan om antisemitism i Malmö – bland annat hans likställande av
sionism och rasism – men från vissa håll har han också försvarats ryggradsmässigt.
Jan Guillou trädde i en artikel i Aftonbladet fram som en av Reepalus apologeter.
Följande text är en omarbetning av ett refuserat genmäle till Guillou.

Antisemitismforskare genmäler:

Guillou döljer problemet:
den svenska antisemitismen
Det verkliga problem som
Reepaludebatten har visat på
är att antisemitiska hatbrott har
eskalerat i Sverige (och annorstädes), i synnerhet i samband
med Israels krigföring i Gaza.
Detta döljer Jan Guillou i sin artikel ”Så tystas kritik mot Israel”
i Aftonbladet den 10 mars. Det
gör han genom att utnämna dem
som kritiserat Ilmar Reepalu till
en lobby med en ”medveten politisk strategi” som tar ”varje tillfälle att slå larm om och utpeka
antisemiter.”
Men de verkliga problemen är
dels en växande gatuantisemitism, dels att politiker och myndigheter inte kan eller tillräckligt
vill skydda de drabbade.
Antisemitiska hatbrott ökar
i Malmö, till 79 brott under
2009. Samtidigt finns det ett
stort mörkertal och ett antal
anmälningar som inte ens har
registrerats.
Tonåringen Jacob hotas av
två kamrater som säger att han

Bakgrund
Bland annat detta har hänt:
• 2 och 5 januari 2009: Brandat
tentat mot Judiska försam
lingens lokaler i Helsingborg.
• 13 januari 2009: Brandattentat
mot Judiska kapellet vid gam
la judiska begravningsplatsen
i Malmö, ett attentat som rub
riceras som grov mordbrand.
• 6 maj 2008: Misstänkt bomb
vid synagogan på Förenings
gatan i Malmö.
• Strax före jul 2008: En burk
med texten ”Cyklon B” läm
nas i närheten av synagogan
i Malmö.
• Flera fall av klotter och/eller
ristande av hakkors och Da
vidsstjärnor på byggnader
och bilar.
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skall ”halalslaktas”. (SkD 25 jan
2009).
Rabbinen Shneur Kesselman i
Malmö säger (KvP 6 mars 2010):
”Ända sedan jag kom hit har folk
skrikit ’jävla jude’ och ’Heil Hitler’ efter mig”. Enligt uppgift
vågar rabbinen inte längre nyttja
allmänna kommunikationer.
Varje anhängare av demokrati
och mänskliga rättigheter håller
med om att hatbrott mot en judisk
tonåring eller brandattentat mot
en judisk byggnad är ett brott för
mycket. Som antisemitismforskare vet vi att man måste ta sådana
här signaler på största allvar.
Guillou försvarar Reepalu med
att hans uttalanden varit klumpiga och att han ”trampat fel här
och där”. Men det är att förringa
Reepalus ansvar. Reepalu är en
tung, erfaren och handlingskraftig politiker. I hans kommun, mer
än någon annanstans, har de antisemitiska hatbrotten eskalerat.
Han borde därför vara den förste
att dra en skarp gräns mot varje
antisemitisk yttring, vare sig den
kommer från höger, vänster eller
andra grupper.
Men Reepalus strategi – som
Guillou överser med – är klassisk: han lägger skulden på offren i Malmö med hänvisning till
judar på andra sidan jordklotet:
Israel har skapat en varböld och
judiska församlingen i Malmö
borde ta avstånd från ”Israels
kränkningar av civilbefolkningen
i Gaza”. I själva verket finns det
naturligtvis en rad olika uppfattningar om israelisk politik
bland judar. Men det Reepalu
gör är alltså att lägga ansvaret
för kränkningarna i Malmö på
offren; detta kallas inom forskningen för ”sekundär antisemitism”. En annan klassisk attityd
till judar finns också i bakgrunden, en negativ essentialism:
”En jude är en jude är en jude”,

alla judar alltid och överallt är
likadana, och det finns en judisk
konspiration. Därför får judiska
skolbarn i Malmö svara för Israels krigföring i Gaza.
En tredje besläktad antisemitisk retorisk figur är den Guillou
använder: att det finns en svensk
”israellobby” som systematiskt
stämplar all israelkritik som antisemitism. Begreppet förutsätter
en grupp som systematiskt och
organiserat arbetar i korridorerna
för att driva en viss sak. Och alla
som ifrågasatt Reepalus handlande tillhör då en sådan lobby.
Detta är naturligtvis fantasier; de
många rättmätiga reaktionerna på
Reepalu kommer spontant och
från många olika håll. Efter Förintelsen her antisemitismens standarduttryck blivit obrukbara. Men
i en ny idétradition beskrivs Israel
ofta som en spegelbild av Tredje
riket: offret görs till bödel. Juden
presenteras återigen som kapitalist, utsugare, Israel som kopplat
till kapitalismens högborg USA,
judar som imperialister och som
en del i en global konspiration.
Judars makt över media tillhör
också motiven.
En forskare som gjort mycket
för att blottlägga denna nya idétradition är idéhistorikern Henrik Bachner. Guillou kritiserar
Bachner och hävdar att hans
doktorsavhandling Återkomsten
är ”undermålig”. Faktum är att
Bachner är etablerad som en av
landets främsta experter på antisemitism. Avhandlingen innehåller en grundlig och ytterst väl
belagd diskussion om antisemitismens återkomst utgående från
tydliga definitioner. De resultat
Bachner når ligger dessutom
helt i linje med vad internationell
forskning kommit fram till. Det
han beskriver är ”den nya antisemitismen”, en antisemitism som

låter alla judar – oavsett var de
bor – bära hundhuvudet för en
israelisk politik som de kanske
själva motsätter sig. Det är självklart att Israels krigföring ska
underkastas samma granskning
som vilket annat lands som helst,
men en judisk pojke eller flicka
i Malmö har naturligtvis inget
samband med israelisk politik.
Problemet i Malmö, Helsingborg och andra delar av Sverige
är att svenska medborgare inte
kan känna sig trygga, utan löper
risk att utsättas för antisemitiska
hatbrott.
Antisemitismen är oförenlig

med demokratiska värderingar.
Därför är det dags att politiker
som Reepalu, kulturpersonligheter som Guillou och allmänheten
tar sitt ansvar för att stoppa den
i ett Sverige där olika kulturer
och religioner måste kunna leva
sida vid sida och på lika villkor.
Istället för att söka slippa diskutera sakfrågan – dvs antisemitismen och, i detta specifika
fall, Reepalaus uraktlåtenhet –
genom stickspår och en retorik
som i själva verket förstärker
problematiken.
Anders Gerdmar
(docent och antisemitismforskare
vid Uppsala universitet)

Lars M Andersson
(universitetslektor och anti
semitismforskare vid Historiska institutionen vid Uppsala universitet)

Karin Kvist Geverts
(fil. dr. och antisemitismforskare vid
Hugo Valentin-centrum vid Uppsala
universitet)

Helmut Müssener
(fil. dr. och antisemitismforskare vid
Hugo Valentin-centrum
vid Uppsala universitet)
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Lärarstipendiet i Michael A. Frieds Stiftelse
som delas ut årligen i samband
med Förintelsens minnesdag den 27 januari.

Berättigade är lärare som arbetar kontinuerligt med projekt
som med utgångspunkt i Förintelsens historia visar hur man kan
undervisa om intolerans, främlingsfientlighet, antisemitism och
icke-demokratiska ideologier. Projektets pedagogiska aktivitet/
er skall bidra till ungdomars insikter i den destruktivitet som
rasism, främlingsfientlighet, antisemitism och nazism utgör, samt
motivera elever/ungdomar till att involveras och engageras i ett
arbete för skyddet av mänskliga rättigheter, och kampen mot
antidemokratiska rörelser.

Projektets syfte kan också vara att ta fram metoder som andra
lärare/pedagoger kan arbeta med i undervisningen om etik och moral.

Nomineringen skall skickas till
Michael A. Frieds Stiftelse
Nybodaringen 97
117 62 Stockholm
och skall vara inne den 15 november.
Ytterligare information : hedi.fried@comhem.se
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Bildad i enlighet med Nansen-kommitténs deklaration, Oslo 1983
• är en ideell, religiöst och politiskt obunden organisation, som har
till ändamål att förebygga och motverka antisemitism och rasism.
• bedriver en varierad, rikstäckande verksamhet.
• informerar politiker, myndigheter och media om rasism och antisemitism.
• samarbetar med utländska organisationer, universitet och forskningsinstitut i frågor som rör antisemitism och rasism.
• samarbetar med skolor, studieförbund, folkhögskolor, liksom med
andra svenska demokratiska antirasistiska organisationer. Vi samarbetar även med Forum för levande historia.
• bedriver ett långsiktigt arbete för att bredda och fördjupa kunskaperna om antisemitism, rasism och Förintelsen inom skolan. Ett
led i detta projekt är arrangerandet av seminarier över hela landet
för lärare, liksom årliga fortbildningsresor till forsknings- och utbildningsinstitut i Polen och Baltikum.
• producerar och distribuerar skrifter och annat undervisnings
material om Förintelsen, antisemitism, rasism och nazism.
• ger ut ett nyhetsbrev som skickas till kommitténs medlemmar,
lärarnätverk och opinionsbildare.

Stöd Svenska kommittén mot antisemitism
Plusgiro 30 1 29-1, Bankgiro 861-6112
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