Goda nyheter i måndagens tidning?
AV JESPER SVARTVIK
Det är ett välkänt faktum att den dagstidning
som delas ut en måndagsmorgon inte
innehåller lika mycket material som under
övriga veckodagar. Mina förväntningar är för
det mesta därför inte så höga när jag slår upp
Sydsvenskan en måndagsmorgon – men
måndagen den 9 mars var det annorlunda.
Under Aktuella frågor var en artikel publicerad
under rubriken ”Ta antisemitismen på allvar,
Ohly”, insänt av tolv vänsterprofiler: Lars
Gustaf Andersson, Alex Bengtsson, Victor
Bernhardtz, Johan Lönnroth, David Munck,
Jonas Nirfalk, Jimmy Sand, Eleni Schmidt, Jan
Selling, Charlotte Wiberg, Matts Wiberg och
Per Wirtén.
Artikeln var alltså en uppmaning riktad
direkt till Vänsterpartiets ledare Lars Ohly att
inse att det inom delar av svensk vänster finns
en tendens att inte göra skillnad på Israelkritik
och antisemitism. Givetvis ska det vara möjligt
att kritisera Israels agerande – och kriget
mellan Israel och Hamas utlöste en flodvåg av
protester i Sverige, liksom i andra delar av
världen. Mot detta vänder sig givetvis inte
SKMA. Det problematiska är att en del av den
argumentation som används i debatten mot
Israel är djupt olämplig; alltför ofta görs ingen
skillnad mellan israeler och judar; och det
tycks inte gå att hejda fantasierna om judiska
konspirationer. Detta har SKMA kritiserat –
och det med rätta. Antisemitism kan aldrig
accepteras. Mellanösternkonflikten får aldrig
användas som en förevändning för att uttrycka
fördomar
om och
hat
mot
judar.
Mellanösternkonflikten är dessutom alldeles
för viktig att analysera och kritisera för att
dålig argumentation ska tillåtas förstöra
debatten. Konstruktiva krafter har inget att
tjäna på att liera sig med extremistiska
grupperingar; inte heller får de överta dessa
radikala gruppers argumentation.
De tolv artikelförfattarna påpekar att de
anklagelser som under början av året har
riktats mot SKMA är ogrundade: ”Vilken
annan organisation som arbetar mot spridandet
av fördomar och negativa, stereotypa
föreställningar kring en folkgrupp i minoritet
blir regelmässigt ifrågasatt på detta sätt?”

SKMA är en antirasistisk organisation som
har specialiserat sig på att upplysa om och
argumentera emot antisemitism. Det var därför
som SKMA den 12 februari i en artikel i
Sydsvenskan
uppmärksammade
det
problematiska i att en ledare för ett
riksdagsparti anger som en av sina favoriter en
blogg som under förevändning att kritisera
Israel sprider antisemitism. Under den första
tiden
försökte
Lars
Ohly
ignorera
problematiken, men i längden är det en
ohållbar strategi. Vänsterpartiets presschef
Jenny Lindahl Persson har den 26 februari i
Flamman gett uttryck för att Vänsterpartiets
ledning i ökande grad är beredd att ta till sig
kritiken. I en intervju på www.expo.se,
publicerad samma dag, medgav till slut även
Ohly att bloggen ifråga spred antisemitism.
Detta är ett exempel på hur SKMA med sitt
metodiska opinionsarbete har bidragit till en
bättre debatt i Sverige.
På sistone har vi intensifierat våra
ansträngningar: inom ramen för vårt
skolprojekt besöker vi många skolor och talar
med elever om antisemitism och Förintelsen.
En hel del tid ägnar vi åt att besvara frågor från
journalister och allmänhet. Dessutom lägger vi
inom kort på vår hemsida (www.skma.se) ut en
utförlig text om antisemitismen i historia och
nutid skriven av docent Göran Larsson. Texten
kan laddas ned av alla intresserade som önskar
en fördjupning. Vi hoppas att denna text ska
användas av elever, studenter, lärare,
journalister och andra som vill veta mer om
antisemitismens ursprung, utbredning och
uttryck. Detta är några få exempel på allt det vi
gör för att motarbeta fördomar och stereotyper
i det svenska samhället.
De tolv vänsterprofilernas upprop var bland
det mest hoppingivande jag har läst på länge i
frågan om svensk vänster och antisemitism.
Jag ser fram emot att läsa Sydsvenskan
kommande måndagar.
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