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Antisemitiska attityder i Danmark 
”Det finns för många judar i Danmark, man kan inte var nog försiktig med judar och jag 
vill inte att personer i min familj gifter sig med judar.” Det är vanliga åsikter, i första 
hand bland invandrargrupper i Danmark, men också bland infödda danskar. 

Detta hävdas i den nya rapporten ”Danmark 
och de främmande – Om mötet med den 
arabisk-muslimska världen”. Den kom ut i 
Danmark i slutet av november 2009. 

Författaren har undersökt attityden till judar 
bland såväl infödda danskar som bland 
invandrare till Danmark från Pakistan, 
Somalia, Palestina, f d Jugoslavien och 
Turkiet. Totalt har 1 503 personer intervjuats, i 
siffran ingår förutom invandrare 300 infödda 
danskar. Svart på vitt syns hur mycket 
fördomar det finns i Danmark, förutsatt 
givetvis att undersökningsresultatet är korrekt.  

Var tredje tillfrågad tycker att det finns för 
många judar i Danmark. Nästan sju av tio från 
invandrargrupperna säger att ”man inte kan 
vara försiktig nog” i förhållande till judarna. 
Och nästan åtta av tio ser helst att en 
familjemedlem inte gifter sig med en jude. 

Professor Peter Nannestad från Institut for 
Statskundskab vid Aarhus universitet har gjort 
undersökningen. I en intervju i den danska 
tidningen Kristeligt Dagblad säger han att 
undersökningen visar att antijudiska 
stämningar inte bara återfinns i extremist-

kretsar eller i invandrargrupper, utan att 
antisemitismen är utbredd även hos infödda 
danskar. Bland de tillfrågade danskarna säger 
nästan en av fem att man inte kan vara nog 
försiktig i sitt förhållande till judar. Var sjätte 
ser helst att en familjemedlem inte gifter sig 
med en jude. 

Den siffran förvånar inte Peter Nannestad. 
Den ligger ungefär på samma nivå som andra 
undersökningar om antisemitism i Europa, 
bland annat i en stor undersökning som gjordes 
år 2006. 

Inte heller överrabbinen i Danmark, Bent 
Lexner är överraskad. - De som blir förvånade 
är naiva, undersökningen visar hur det ser ut i 
Danmark, säger han. 

Zubair Butt Hussain, talesman för 
organisationen Muslimer i Dialog vill inte 
uttala sig specifikt om undersökningen, 
eftersom han inte hade läst den när han 
intervjuades. Men rasism – mot judar, 
muslimer eller andra grupper, är helt 
oacceptabelt, säger han.  
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