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1 INLEDNING 
 

1.1 Bakgrund 
 

I oktober 2003 publicerades rapporten Det förnekade hatet – antisemitism bland araber och 

muslimer i Sverige. Rapporten, som var beställd av Svenska Kommittén Mot Antisemitism 

och författad av doktoranden Mikael Tossavainen, gjorde gällande att antisemitismen bland 

araber och muslimer i Sverige var ett allvarligt och växande problem. Författaren grundade 

sina påståenden på intervjuer med ett tiotal lärare och föreläsare vid några invandrartäta 

skolor i Sveriges storstadsförorter, en undersökning av några svenskspråkiga muslimska 

hemsidor på Internet samt samtal med ett antal säkerhetsansvariga vid landets judiska 

synagogor. Rapporten blev startskottet för en relativt intensiv debatt angående förekomsten av 

antisemitism i de utpekade grupperna och debattens huvudaktörer kom främst att bli 

religionshistorikern Mattias Gardell, som i ett antal artiklar gick till fränt angrepp mot 

rapporten, samt upphovsmannen Mikael Tossavainen, vilken försvarade dess giltighet. I 

kölvattnet av huvuddebatten figurerade ytterligare ett antal artiklar som, mer eller mindre 

tydligt, slöt upp på endera sidan kombattanterna. Dessa senare debattinlägg kom dock snarare, 

i mångt och mycket, att handla om islams legitimitet i Sverige än om huvudfrågan som 

Gardell och Tossavainen behandlade. 

 

Debattens primära kombattanter, Tossavainen och Gardell, förde en, emellanåt, smutsig 

polemik på landets ledande debattsidor utan att någon enda utomstående människa blev 

klokare av vad som sades. Det föreföll i den hetsiga debatten som att prestige och personliga 

vendettor blev viktigare än att besvara den egentliga huvudfrågan; huruvida antisemitism 

bland araber och muslimer i Sverige är ett allvarligt och växande problem. 

 

Antisemitism är ett allvarligt och, dessvärre, djupt rotat problem, inte bara i Sverige utan i 

stora delar av världen. Judar har förföljts och trakasserats genom årtusenden och bara det 

faktum att antisemitismen än idag existerar, även hos oss i Sverige, tyder på att det är ett 

komplext och svårlöst samhällsproblem. Att skriva om antisemitismen som företeelse samt 

dess uppkomst och förekomst i Sverige idag skulle vara ett gigantiskt arbete som dessvärre 

skulle ta alldeles för lång tid i anspråk. Jag har därför i föreliggande uppsats valt att begränsa 

mig och kommer huvudsakligen att rikta in mig på att göra en diskursanalys av den debatt om 

antisemitism som Mikael Tossavainens rapport blev upphov till. Jag vill med uppsatsen 
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försöka skildra skeendet samt tolka någon eller några aspekter av händelserna i ljuset av den 

debatt som följde rapporten Det förnekade hatet. 

 

1.2 Syfte & frågeställning 
 

Mattias Gardell hävdade att Tossavainens rapport Det förnekade hatet var byggd på 

ovetenskapliga grunder och därför inte skulle klara en källkritisk granskning. Bland annat 

menade han att rapporten tappade i trovärdighet eftersom den saknade förstahandskällor och 

istället bara innehöll intervjuer med lärare och föreläsare som arbetar på invandrartäta skolor i 

några svenska storstadsförorter. 

 

Mikael Tossavainen och flera med honom menade att det i dagens Sverige är svårt, för att inte 

säga omöjligt, att prata öppet om judefientlighet. Speciellt gäller detta den nya form av 

antisemitism som Tossavainen menar växer fram bland grupper av arabiska och muslimska 

invandrare i Sverige. Samtidigt som Gardell pekade på rapportens brister, det vill säga 

avsaknaden av förstahandskällor, verkade han under inga som helst omständigheter vilja inse 

att antisemitism kan existera i de utpekade grupperna. Meningsskiljaktigheterna mellan 

Mattias Gardell och Mikael Tossavainen gav upphov till en tämligen oreflekterad diskurs. 

 

Syftet med denna uppsats är att skildra den diskurs som följde Mikael Tossavainens rapport 

och att försöka reda ut huruvida antisemitism existerar bland araber och muslimer i dagens 

Sverige. 

 

1.3 Material & Metod 
 

Jag har i uppsatsen valt att tolka skeendet i debatten, med Tossavainens rapport Det förnekade 

hatet och de efterföljande debattartiklar den gav upphov till, som grund. 

Lena Berggrens bok Nationell upplysning – drag i den svenska antisemitismens idéhistoria 

och Henrik Bachners Återkomsten – antisemitism i Sverige efter 1945, har jag använt för att 

lära mig mer om antisemitism, och då speciellt den svenska antisemitismens idéhistoria och 

utveckling. 

 

Henrik Bachners och Jonas Rings rapport Antisemitiska attityder och föreställningar i 

Sverige, som de 2005 skrev på uppdrag av Brottsförebyggande rådet och Forum för levande 
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historia, har jag använt för att bilda mig en uppfattning om i vilken utsträckning 

antisemitismen förekommer i de av Tossavainen utpekade grupperna. I samma syfte, men i 

betydligt mindre utsträckning, har jag även läst valda delar av den internationella rapporten 

Manifestations of antisemitism in the European Union, vilken författades av Werner 

Bergmann och Juliane Wetzel på Centrum för antisemitismforskning vid Berlins universitet, 

på beställning av Europeiska Unionens centrum för övervakning av rasism och 

främlingsfientlighet, EUMC. (European Monitoring Centre on Racism and Xenophobia) 

 

De debattartiklar som förekommer i uppsatsen är hämtade från Dagens Nyheter, Svenska 

Dagbladet, Sydsvenskan och Aftonbladet. Artiklarna är utskrivna från respektive tidnings 

hemsida på Internet. Samtliga i uppsatsen förekommande källor finns redovisade i 

referensavsnittet längst bak i uppsatsen. 

 

1.4 Tidigare forskning 
 

Inom ett så stort och viktigt ämne som antisemitism finns naturligtvis en hel del tidigare 

forskning att tillgå. För denna uppsats vidkommande är de som handlar om antisemitismen i 

Sverige de mest relevanta, och då speciellt den forskning som behandlar judefientlighetens 

förekomst och utbredning bland araber och muslimer. Inom detta specifika område har jag 

dessvärre inte stött på någon större omfattning texter. 

 

Förutom den forskningsrapport som Mikael Tossavainen presenterade 2003, Det förnekade 

hatet – antisemitism bland araber och muslimer i Sverige, på vilken stora delar av denna 

uppsats bygger, vill jag dock nämna ytterligare några. I oktober 2004 publicerade 

Brottsförebyggande rådet (BRÅ), i samarbete med Forum för levande historia, rapporten 

Intolerans. I rapporten presenterades antisemitiska, homofobiska, islamofobiska och 

invandrarfientliga tendenser bland ungdomar på högstadiet och gymnasiet. 

 

Mot bakgrund av resultaten från den attitydundersökningen gav BRÅ och Forum för levande 

historia Henrik Bachner och Jonas Ring i uppdrag att färdigställa en ny och fördjupad rapport 

om förekomsten av antisemitism bland svenskarna. Resultatet publicerades 2005 i rapporten 

Antisemitiska attityder och föreställningar i Sverige, vilken också berörs i denna uppsats. De 

övergripande frågeställningar Bachner och Ring försökte besvara i sin studie var: Hur 

utbredda är antisemitiska föreställningar och attityder i Sverige? Vilket genomslag har olika 

 5



historiska och samtida antijudiska motiv och teman? Hur sammanhänger förekomsten av 

antisemitism med vissa sociala, politiska och andra bakgrundsförhållanden? 

 

Rapporten byggde på en enkätundersökning i vilken 5000 personer tillfrågades om sin 

inställning till vissa givna påståenden. Svarsfrekvensen på undersökningen var 59 % och 

undersökningen bedömdes vara tillförlitlig. Det mest intressanta Bachner och Rings 

undersökning visade var att utbredningen av antisemitiska attityder tenderade att vara högre, 

för att inte säga mycket högre, bland invandrare med arabisk eller muslimsk bakgrund än i 

någon annan grupp i samhället.1 

 

Henrik Bachner har även i boken, tillika doktorsavhandlingen, Återkomsten – antisemitism i 

Sverige efter 1945 gjort en djupgående analys kring förekomsten av judefientliga attityder i 

efterkrigstidens Sverige, utan att fokusera på någon eller några speciella grupperingar i 

samhället. Återkomsten behandlar snarare det politiska klimatet i Sverige under nämnda tid 

och berör endast marginellt frågeställningarna i denna uppsats. Bachners avhandling ligger 

dock till stor del som grund för det deskriptiva första kapitlet i uppsatsen. 

 

Detsamma kan sägas gälla Lena Berggrens avhandling Nationell Upplysning – drag i den 

svenska antisemitismens idéhistoria, vars innehåll snarare behandlar de antisemitiska 

strömningarna på den politiska högerflankens yttersta delar än påvisar förekomsten av 

judefientliga attityder bland araber och muslimer. 

 

                                                 
1 Bachner, H. & Ring, J. (2005) Sid. 11 
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2 BAKGRUND TILL ANTISEMITISMEN 
 

2.1 Ett historiskt perspektiv 
 

Få folkslag i denna del av världen har genom historien utsatts för så markant och regelmässig 

förföljelse som judarna. Genom årtusenden har de varit föremål för verbala, likväl som, 

fysiska påhopp och förföljelser. Bland den digra skaran illdåd som judar utsatts för kan bland 

annat nämnas händelserna år 1096 då en tredjedel av den judiska befolkningen på franskt och 

tyskt område dödades av deltagare i det första korståget på väg till Palestina. Under 1300-talet 

kom nästa stora oroshärd för Europas judar då de fördrevs och jagades över stora delar av 

kontinenten, anklagade för att vara upphov till utbrottet av pesten. Redan år 1516 upprättade 

man i italienska Venedig det första gettot för judar och på 1800-talet krävde judeförföljelserna 

i Ryssland tiotusentals dödsoffer.2 Den senaste, och förmodligen värsta av massakrer på 

judar, Förintelsen, ändade under andra världskriget sex miljoner judiska liv. 

                                                

 

Henrik Bachner, idéhistoriker vid Lunds universitet och författare till boken Återkomsten – 

antisemitism i Sverige efter 1945, menar att Västvärlden ända sedan slutet av andra 

världskriget, då Förintelsens innebörd och effekter blev vida kända, har lidit av ett kollektivt 

dåligt samvete gentemot judarna. Europa och dess invånare har genom åren burit på ett lika 

plågsamt som påtagligt arv av kolonialism, imperialism, rasism, nazism och folkmord.3 

 

Per T Ohlsson, ledarskribent på Sydsvenskan, menar i en artikel, bland annat med några av de 

ovanstående händelserna som grund, att Europa och européerna har ett särskilt ansvar ”att 

ständigt konfrontera och bekämpa antisemitism, och att detta i allra högsta grad gäller EU, 

som ju växte fram ur ruinerna från det världskrig Adolf Hitler startade mot den internationella 

judendomen”.4 

 

2.2 Judefientlighet, antisemitism och antisionism 
 

Innan vi går vidare vill jag först förklara innebörden av termerna judefientlighet, antisemitism 

och antisionism. Ordet antisemitism kommer ursprungligen från det grekiska ordet anti, som 

betyder mot, och semit, som är benämningen på ett flertal folkslag i Sydvästra Asien, men 

 
2 Ohlsson, Per T. ”Om detta må EU berätta.” Sydsvenskan 2003-12-21 
3 Bachner, Henrik.(1999) Återkomsten – antisemitismen i Sverige efter 1945. Sid.337 
4 Ohlsson, Per T. ”Om detta må EU berätta.” 
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som i den här sammansättningen syftar på judarna. Den som betecknas som antisemit är med 

andra ord fientligt inställd till judar. Ursprungsbetydelsen på ordet semit lär härleda ända till 

Gamla Testamentet och Första Mosebok 10:21-31, där det används för att omnämna och 

bestämma ättlingarna till Noas son Sem. Ordet semit förekommer, förutom i bemärkelsen 

antisemit, i stort sett annars bara när man talar om semitiska språk, vilka har sitt ursprung i 

Mellanöstern. Idag talar omkring 200 miljoner människor olika semitiska språk, av vilket det 

största och mest utbredda är arabiskan.5 

 

Uttrycket antisemit myntades av den tyske journalisten, tillika judehataren, Willhelm Marr, 

som 1879 publicerade en nidskrift, vars svenska översättning fick titeln; Judarnas seger över 

germanerne betraktad från social och politisk ståndpunkt. Marr’s avsikt med termen var att 

försöka illustrera en icke konfessionell antisemitism och att därigenom påvisa att konflikten 

inte längre handlade om kristna och judar, utan istället om germaner och judar.6 Enligt Marr 

var det alltså inte längre tal om en religiös motsättning, utan snarare en öppen konflikt med 

politiska, sociala, kulturella, ekonomiska och, framförallt, rasmässiga förtecken. 

 

2.2.1 Definitioner på antisemitism 
 

Antisemitismen är således en nonsensterm, men detta har emellertid inte hindrat att termen 

sedan länge är etablerad, såväl i dagligt tal som i forskningen, som en vedertagen beteckning 

på fördomar och fientlighet mot judar. Termens stora utbredning idag gör den också svår, för 

att inte säga omöjlig, att ersätta, men vissa forskare har valt att begränsa användandet av 

termen till den moderna tiden och dess nationalistiskt och rasistiskt färgade judefientlighet.7 

 

Svårigheten med att definiera ordet antisemitism grundar sig egentligen på att det handlar om 

ett oerhört brett problem som, traditionellt sett, har betecknat allt från mildare former av 

antijudiska fördomar till ett kraftigt och skoningslöst hat, som i sin allra värsta form tagit sig i 

uttryck i en önskan att fysiskt utplåna hela det judiska folket.8 Sociologen Helen Fein har 

kommit fram till följande definition på ordet antisemitism, vilken vunnit gehör bland forskare: 

                                                 
5 Enligt hemsidan www.sverigemotrasism.nu Arabiskan talas av ca 170 miljoner människor. Det judiska språket, 

hebreiskan, kommer som det fjärde språket i storleksordningen bland de semitiska språken. 
6 Berggren, Lena. (1999) Nationell upplysning – drag i den svenska antisemitismens idéhistoria. Sid. 30 
7 Bachner, Henrik & Ring, Jonas. (2005) Antisemitiska attityder och föreställningar i Sverige. 2005. Sid. 21 
8 Berggren. (1999) Sid. 45 
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Antisemitism är ”en bestående latent struktur av föreställningar fientliga mot 

judar som kollektiv, vilka på det individuella planet manifesteras som attityder, 

och i kulturen som myter, ideologi, folkliga traditioner och bildspråk, och i 

handlingar – social eller legal diskriminering, politisk mobilisering mot 

judarna, och i kollektivt eller statligt våld – vilka resulterar i och/eller syftar till 

att fjärma, driva bort eller tillintetgöra judar just för att de är judar”.9 

 

En snarlik definition ges av Henrik Bachner som menar att antisemitismen idag borde 

förklaras som varande ett kulturellt, snarare än ett socialt eller ekonomiskt fenomen, som 

skapat en grogrund för omfattande negativa stereotypiseringar av judar.10 

 

Antisemitismen, som fenomen betraktat, är varken enhetligt och entydigt, utan tar sig olika 

skepnader och former på olika platser där den framträder. Enligt Henrik Bachner och Lena 

Berggren, idéhistoriker vid Umeå universitet och författarinna till boken Nationell upplysning 

– drag i den svenska antisemitismens idéhistoria, måste själva förekomsten av antisemitism 

tyda på att fenomenet inte har sin förklaring hos judarna själva, utan att idéerna istället måste 

sökas hos antisemitismens skapare.11 Bachner hävdar att förekomsten av judefientlighet i 

England, flera århundraden efter engelsmännens utdrivning av judar, i Ryssland långt innan 

judar ens tilläts bosätta sig i landet och i exempelvis Polen med Förintelsen i färskt minne, 

endast understryker detta faktum. Antisemitismen kan så att säga aldrig förklaras genom att 

hänvisa till vad judarna själva tycker och tänker, utan blir snarare en projicering av de 

fördomar och stereotypiska föreställningar människor genom historien har haft av judarna.12 

 

2.3 Den moderna antisionismens framväxt i Sverige 
 

Jag vill här göra ytterligare en distinktion kring terminologin i uppsatsen. Den fientliga 

inställning gentemot judar jag diskuterar handlar i allra största utsträckning om termen 

antisemitism, det vill säga en fientlig inställning till den judiska folkgruppen. Innan jag går 

vidare vill jag bara förtydliga skillnaden mellan antisemitism och antisionism. 

 

                                                 
9 Bachner & Ring. (2005). Sid.22. Citatet är ursprungligen hämtat från Feins bok; The Persisting Question. 

Sociological Perspectives and Social Contexts of Modern Antisemitism, 1987, s 67. 
10 Tossavainen, Mikael. (2003) Det förnekade hatet – antisemitism bland araber och muslimer i Sverige. Sid. 9 
11 Berggren. (1999) Sid. 98 & Bachner. (1999) Sid. 25 
12 Bachner. (1999) Sid. 25 
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Antisionismen är en motreaktion på sionismen, en judisk nationell rörelse som växte fram 

under det sena 1800-talet och vars grundläggande målsättning var att lösa judarnas 

diasporaproblem. Man ville inom sionismrörelsen helt enkelt säkerställa och möjliggöra 

judarnas fysiska och kulturella överlevnad.13 Den moderna antisionismen i Sverige växte 

fram i kölvattnet efter Junikriget 1967 och kritiserade staten Israel och allt vad den stod för. 

Det är alltså viktigt att förtydliga att antisionismen inte har något emot juden, som sådan, utan 

istället förvägrar Israel, som stat, sin legitimitet.14 Antisemitismen har, historiskt sett, alltid 

angripit det som rättfärdigar judarnas hela existens och efter 1948 har staten Israel utgjort den

största gemensamma nämnaren i den judiska identiteten, varför antisionismen efter 1967 blev 

en ny, och viktig, plattform för artikulering av fördomar mot ju

 

dar.15 

                                                

 

I Sverige var antisionismen starkt knuten till, och i viss mån även utvecklad inom, den 

revolutionära marxistiska vänsterrörelsen. För flera av dessa rörelser, som exempelvis Clarté 

och KPML(r), sammanföll organisationernas stora genombrott med Junikriget 1967.16 

Mängder av artiklar publicerades i tidsskrifter som Marxistiskt forum, Libertas och 

Proletären, och Henrik Bachner påpekar att man inom flera av rörelserna utmålade judarna 

som nazister och liknade och jämställde palestiniernas läge och förhållanden under kriget vid 

judarnas egen situation under Förintelsen.17 I en undersökning Bachner tillsammans med 

Jonas Ring och på uppdrag av organisationerna BRÅ och Forum för levande historia, 

genomförde 2005, och som jag återkommer till senare i uppsatsen, påvisar han att denna 

uppfattning faktiskt är relativt utbredd än idag. Av de 3000 personer som svarade i nämnda 

undersökning svarade hela 26 % att de helt eller delvis instämde i påståendet att Israels 

behandling av palestinierna påminde om nazisternas behandling av judarna under andra 

världskriget.18 

 

Den antisionism som började växa fram efter 1967 innebar något radikalt annorlunda än den 

judefientlighet som dittills hade verkat i Sverige. Den kritiserade inte sionismen på samma 

sätt som andra ideologier tidigare gjort och angrep heller inte sionismen för vad denna rörelse 

eller ideologi stod för. Istället angreps en sionism som i väldigt stor utsträckning var en 

 
13 Bachner. (1999) Sid. 247 
14 Ibid. Sid. 155 
15 Ibid. Sidorna 331 & 155 
16 Ibid. Sid. 332 
17 Ibid. Sid. 311 
18 Bachner & Ring. (2005) 
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fantasikonstruktion och som i mångt och mycket vilade på antisemitiska myter och 

föreställningar. 

 

Negativa stereotypiseringar om judars påstått negativa egenskaper användes som legitima 

yttringar i rättfärdigandet av staten Israels utplånande,19 De vänsterradikala rörelserna 

dammade av och återanvände gamla föreställningar om att judarna kollektivt var ansvariga för 

Jesu död och varnade bland annat högljutt för att Israels uppkomst inte var annat än ”ett drag 

från de imperialistiska staternas sida för att skaffa sig ett brohuvud i Västasien”20. Kravet på 

ett utplånande av en existerande och av världssamfundet erkänd stat, menar Bachner är helt 

unikt i modern politisk historia. Det framstår som både irrationellt och ologiskt, menar han 

vidare, om det betraktas utifrån de faktiska förhållanden som präglat Israels politik. Trots de 

eventuella bristerna i dess demokrati, diskrimineringen av palestinierna och ockupationen av 

främmande territorium är dessa fenomen inte på något sätt unika för Israel,21 och inga andra 

länders existens har någonsin ifrågasatts på grund av dessa faktorer. 

 

2.4 Olika centrum för spridning av antisemitisk propaganda 
 

Antisionismen har historiskt sett inte varit något explicit för Sverige utan tvärtom utgjort ett 

internationellt fenomen med tre huvudsakliga centrum; dels Sovjetunionen och det 

kommunistiska Östeuropa, dels nazismen och fascismen, samt den tidigare nämnda 

revolutionära marxistiska vänsterrörelsen. I Sverige hade ända fram till andra världskrigets 

slut antijudiska fördomar förekommit i relativt stor omfattning och delvis varit såväl socialt, 

som politiskt, accepterade. Det är dock sannolikt att anta att denna, den folkliga 

antisemitismen, avtog i styrka efter kriget, som en effekt av bland annat Förintelsen.22 

 

Efter krigsslutet blev staten Israels födelse, den 14 maj 1948, ur många aspekter en 

kontroversiell händelse. Vissa händelser i efterkrigstidens historia har gjort att många anser 

att judar i allmänhet, och Israel i synnerhet, inte förtjänar det medlidande som annars vore 

dem berättigat genom de händelser som kantat deras historia. Återigen vill jag nämna 

Junikriget 1967, som kan sägas vara brytpunkten och startskottet för den nya antisionismen, 

men även invasionen av Libanon 1982, som fick stort gehör i världen och åter frammanade 

                                                 
19 Bachner. (1999) Se exempelvis sid. 324 
20 Ibid. Sid. 324 
21 Ibid. Sid. 325 
22 Bachner. (1999) Sid. 108-109 
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många judefientliga uttalanden och artiklar. Aktioner som dessa gjorde Israel till en 

ockupationsmakt, vilket är något man än idag får betala ett oerhört högt pris för. 

 

I den av EU-kommissionen beställda opinionsundersökningen Iraq and peace in the world23 

framgår det att av 7500 tillfrågade personer i 15 EU länder anser hela 59 % att Israel är den 

stat som utgör det enskilt största hotet mot världsfreden. Per T Ohlsson förundras över det 

faktum att i samtliga länder, Italien undantaget, har en majoritet av befolkningen 

uppfattningen att den judiska staten, omgiven av fiender och med endast sex miljoner 

invånare, är världens farligaste land. Resultatet av undersökningen fick kommissionens 

ordförande, Romano Prodi, att undra om medierapporteringen från området möjligen kunde 

förklara varför så många européer har bilden av Israel som hotfullt och aggressivt. Var det 

våra fördomar eller reell antisemitism som hade påverkat attityderna? Svaret på hans fråga lär 

vi aldrig få veta. 

 

                                                 
23 Undersökningen sammanfattas i artikeln ”Europa och hatet”. Ohlsson, Per T. Sydsvenskan 2003-11-16 
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3 MIKAEL TOSSAVAINENS RAPPORT 
 

3.1 Det förnekade hatet – antisemitism bland araber och muslimer i Sverige 
 

I oktober 2003 presenterade Mikael Tossavainen, doktorand på historiska institutionen vid 

Lunds universitet, en rapport med titeln Det förnekade hatet – antisemitism bland araber och 

muslimer i Sverige, i vilken han gör gällande att antisemitismen lever och frodas på gator och 

torg och att det framförallt är hos invandrare, företrädesvis med arabisk eller muslimsk 

bakgrund, som denna fientlighet existerar. Tossavainen menar att det nu, till skaran 

innehållande gamla Sovjetunionen, nazismen och den radikala vänstern, är dags att lägga till 

även arabvärlden som ett fjärde propagandacentrum för antisemitismen och hävdar att 

judefientligheten bland arabiska och muslimska invandrare i Europa är ett stort och växande 

problem.24 Tossavainen hävdar att den redan existerande inhemska antisemitismen i 

Mellanöstern späddes på under 1800-talet, då européer erövrade den muslimska världen och 

samtidigt började sprida en europeisk kultur och civilisation bland muslimerna. Förutom olika 

idéer om politik, litteratur, vetenskap och medicin, menar han, importerade man också 

Europas nästan tvåtusenåriga judehat. Ända sedan kristendomens födelse har judar förföljts 

och trakasserats och inom den moderna forskningen är man idag relativt överens om att man 

ska titta på antisemitismen, framförallt som ett kristet fenomen, framvuxet parallellt med 

kristendomen och dess spridning.25 Inplanteringen av judehatet skedde dels via kristnade 

araber och dels via muslimska nationalister som enligt Tossavainen attraherades av 

västlänningarnas moderna rasistsiska teorier. Attraktionen för, och exploateringen av, 

judehatet hänger samman, menar han, med motsättningarna mellan judisk och arabisk 

nationalism och sedermera den arabisk-israeliska konflikten. 

 

Det är denna antisemitism som Tossavainen menar lever vidare bland olika grupper av 

arabiska och muslimska immigranter i Europa. Den frodas främst i de segregerade förorterna 

till London, Paris, Marseille och en rad andra städer, även i Sverige, där problemen hittills 

uppmärksammats och koncentrerats till vissa förorter till Stockholm, Göteborg och Malmö. 

Isoleringen från det nya hemlandets kultur och kvarlevandet av ursprungslandets kultur, via 

exempelvis satellit-tv och Internet bidrar till att den finns kvar.26 

 

                                                 
24 Tossavainen. (2003) Sid. 5 
25 Berggren. (1999) Sid. 46 
26 Tossavainen. (2003) Sid. 5 
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Mikael Tossavainen oroas över det faktum att medan nazistisk hets mot judar möts av 

motstånd och kraftiga avståndstaganden så möts judehat med arabiska eller muslimska 

förtecken av tystnad och acceptans. Det faktum att varken skolledningar, politiker eller 

journalister i dagens Sverige verkar vilja, eller våga, ta upp frågan är högst oroande och 

farligt. Inte heller denna form av antisemitism får bagatelliserar eller förnekas, menar han. 

Tossavainen är, som författare, ytterst medveten om de risker en rapport av detta slag medför 

och betonar därför tidigt två viktiga aspekter; för det första att man bör påminna sig om att 

antisemitismen inte är ett specifikt arabiskt eller muslimskt problem – negativa attityder mot 

judar förekommer i flera olika kulturer och befolkningsgrupper. 

 

För det andra, menar han, hyser naturligtvis inte alla araber och muslimer antijudiska 

fördomar, och rapporten syftar inte heller till att peka ut eller stigmatisera svenska araber och 

muslimer, som många gånger själva är utsatta för rasistiska fördomar och diskriminering. 

Anledningen till att han ändå publicerade rapporten är att antisemitismen bland araber och 

muslimer, till skillnad från den som oftast kommer till uttryck inom nazistiska kretsar, oftast 

inte berörs eller bemöts i den offentliga debatten, vilket han anser är direkt felaktigt och 

önskar ändra på. Tossavainens syfte med rapporten är helt enkelt att försöka klargöra 

huruvida antisemitismen förekommer och sprids bland araber och muslimer i Sverige, samt 

vilka uttryck detta i så fall tar sig. 

 

Mikael Tossavainen är, precis som många av sina kollegor, av uppfattningen att det är svårt 

att göra en heltäckande definition av vad antisemitismen är, men menar att det under alla 

omständigheter alltid rör sig om någon form av negativa attityder och föreställningar om 

judar. Han framhåller att Koranen och annan muslimsk religiös tradition, likväl som gamla 

nedärvda kristna antisemitiska tankegångar, är de huvudsakliga källorna i den moderna 

arabiska antisemitismen. Framförallt angriper man judarna på två punkter; för det första 

anklagas de kategoriskt för att ha svikit förbundet de slutit med Gud och för det andra 

anklagas de för att ha motarbetat Mohammed. Tossavainen påpekar att Israel i arabvärlden 

framställs som inget mer än ett kolonialt projekt – en främmande enklav – i det muslimska 

”kärnlandet” i Mellanöstern. Dessutom, tillägger han, är Israel en judisk stat, där ett folk som 

enligt islam endast kan leva underställda muslimer inte bara erhåller full suveränitet, utan 

dessutom styr över muslimer. 
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Idag är antisemitismen i arabvärlden så omfattande och accepterad att den kan träffas på i alla 

sammanhang. Förutom att den, mer eller mindre ogenerat, propageras av regimer och 

religiösa auktoriteter, sprids den även via universitet, press, radio, moskéer och skolböcker. 

Vissa av de araber och muslimer som flyttat till Europa under de senaste årtiondena har fört 

med sig sina negativa föreställningar om judar och nya generationer invandrare kan idag, tack 

vare den nya tidens teknik med Internet i spetsen, exponeras för arabisk antisemitism. Ett av 

problemet med denna form av antisemitism är, enligt Tossavainen, att de judar dessa 

invandrare uppger att de avskyr bara är att betrakta som abstraktioner. Några ”riktiga” judar 

har de nämligen aldrig träffat och någon egentlig kunskap om dem har de inte heller. Ofta 

kommer attityderna från hemmiljön där de präglas att helt enkelt tycka illa om judar. 

 

När Mikael Tossavainen gör avstamp i undersökningen gör han det i skolans värld. Han har 

under arbetet med rapporten intervjuat ett tiotal personer med mångårig erfarenhet av 

situationen i, främst, förortsskolor i svenska storstäder. Gemensamt för skolorna är att de alla 

har stor, eller väldigt stor, andel elever med arabisk och/eller muslimskt ursprung. Lärarna på 

dessa skolor rapporterar att vissa arabiska och muslimska elever bär på ett öppet judehat som, 

i mildare form, bland annat kan ta sig i uttryck i vägran att studera judendomen, och i sin 

värsta skepnad kan innebära ett kategoriskt förnekande av Förintelsen eller en beundran av 

Adolf Hitler. Tossavainen pekar på en intressant aspekt då han påvisar en relativt tydlig 

åtskillnad mellan invandrareleverna när det handlar om spridningen av antijudiska fördomar. 

Elever som är muslimer av icke-arabiskt ursprung, som turkar eller bosnier, menar han 

generellt sett mer sällan uppvisar antisemitiska åsikter än vad arabiska elever gör. Även bland 

elever med arabiskt ursprung påvisar han en skillnad mellan exempelvis marockaner, som 

visar upp betydligt färre antijudiska fördomar än exempelvis libaneser, syrier och palestinier. 

Gemensamt för de flesta av dessa elever är att de kan sägas leva isolerade från det svenska 

samhället, och samtliga lärare Tossavainen intervjuat menar också att problem med 

antisemitism, i mångt och mycket, faktiskt är ett integrationsproblem. 

 

Vid sidan om att studera situationen i skolorna har Tossavainen även undersökt förekomsten 

av antisemitiska uttalanden och inlägg på några svenskspråkiga islamsiska hemsidor på 

Internet och samtalat med säkerhetsansvariga på några judiska synagogor i Sverige, i ett 

försök att kartlägga förekomsten av trakasserier mot judar. När det gäller Internet hävdar han 

att många svenskspråkiga hemsidor faktiskt sprider antijudiska fördomar och samtidigt som 

han påpekar att flertalet av debattinläggen med antisemitiska åsikter visserligen kan vara 
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skrivna av icke-muslimer, det går inte att utesluta, innebär det ett oroväckande faktum att de 

tillåts ligga kvar på sidorna och att ingen opponerar sig, eller ens ifrågasätter, dem. 

Säkerhetsansvariga vid de judiska församlingarna runt om i Sverige uppger att de har noterat 

en tydlig ökning av antalet trakasserier av, hot mot, och angrepp på, judar i det svenska 

samhället från araber och muslimer under de senaste åren. 

 

Under 2002 rapporterades 95 olika incidenter27, bland dessa förekommer hot, skadegörelse 

och trakasserier, likväl som rena överfall, på judar i Sverige. Av dessa incidenter har 17 

stycken kunnat härledas till den arabiska och muslimska miljön, åtta till extremhögern och två 

till den radikala vänstern. Under april samma år rapporterades hela 41 fall av trakasserier. 

Tossavainen pekar på att Israel under samma period, april 2002, intensifierade sina insatser på 

de ockuperade områdena men betonar dock att man inte får tolka detta faktum som att den 

israeliska statens politik och agerande i Mellanöstern skapar antisemitism, utan stödjer sig 

istället på Henrik Bachner, som i tidsskriften Judisk krönika (nr 4 2002) menar att det snarare 

än att skapa en ny, aktiverar en redan existerande judefientlighet.28 

 

Under de senaste åren, menar Tossavainen, har, mot bakgrund av Mellanösternkonflikten, 

likväl som händelserna i USA den 11 september 2001 och Irakkriget, judefientligheten lett till 

en våg av propaganda, våld och hot riktad mot europeiska judar resulterat i misshandel, 

skändade begravningsplatser och brända synagogor i hela Europa. Tossavainen hävdar i sin 

rapport att antisemitismen bland svenska araber och muslimer, liksom i övriga Europa, måste 

ses mot bakgrund av den internationella situationen, men också i ljuset av den utbredda 

antisemitismen i arabvärlden och i många icke-arabiska muslimska stater och länder. Det är 

således inget nytt fenomen som tagit sig till Sverige, utan ett djupt rotat, närmast strukturellt, 

förakt för det judiska folket som genom århundraden rotat sig och vunnit både i legitimitet 

och i antal anhängare. 

 

                                                 
27 Tossavainens siffra, enligt Per T Ohlsson och artikeln ”Europa och hatet” uppger Säpo att den faktiska siffran 

uppgick till 131brott med antisemitiska förtecken. 
28 Tossavainen. (2003) Sid. 38 
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4 HENRIK BACHNER & JONAS RINGS RAPPORT 
 

4.1 Antisemitiska attityder och föreställningar i Sverige 
 

Jag vill här också lyfta in en annan rapport, vars legitimitet i uppsatsen jag styrker med att den 

några år efter Mikael Tossavainens rapport, och den debatt den gav upphov till, skänker nytt 

ljus på det centrala i debatten, nämligen den eventuella förekomsten av antisemitism bland 

araber och muslimer i Sverige. 

 

Henrik Bachner och Jonas Ring, fil dr i kriminologi, gav år 2005 ut rapporten Antisemitiska 

attityder och föreställningar i Sverige. Rapporten skrevs på uppdrag av Brottsförebyggandet 

rådet (BRÅ) och Forum för levande historia och byggde på en omfattande undersökning 

bland 5000 svenskar mellan 16 och 75 år. Bachner och Ring redovisar resultaten från den 

kartläggning av antijudiska fördomar och förhållningssätt som de svarande uppgav att de 

hade. Författarnas primära frågeställning var bland annat att utreda hur utbredda antisemitiska 

föreställningar och attityder är i dagens Sverige, vilket genomslag olika historiska och 

samtida antijudiska motiv och teman har, samt den för denna uppsats kanske viktigaste 

frågan, om förekomsten av antisemitism kan sägas hänga samman med vissa 

bakgrundsförhållanden, exempelvis nationellt ursprung, bland de tillfrågade individerna. Det 

mest påfallande mönstret i undersökningen, menar Bachner och Ring, gäller resultaten från 

den tillfrågade gruppen personer som betecknar sig själva som muslimer. I denna grupp finner 

man på attitydskalorna jämförelsevis stora, eller mycket stora, andelar i kategorin som påstår 

sig ha kraftiga antijudiska tankar och att tendensen är densamma bland muslimska ungdomar. 

 

Bachner och Rings undersökning visar att andelen muslimer i Sverige som tar avstånd från 

antisemitiska påståenden är betydligt mindre än i övriga grupper medan den andel muslimer 

som bär på en kraftig antisemitisk inställning är avsevärt mycket större.29 Resultatet från 

rapporten visar att av den totala andelen svarande, ca 3000 eller drygt 59 %, uppgav ca 5 % 

att de bar på en stark och konsekvent antisemitisk inställning. I en jämförelse pekar Bachner 

och Ring på att motsvarande siffra i gruppen invandrare med muslimsk eller arabisk bakgrund 

är hela 39 %.30 

 

                                                 
29 Bachner & Ring. (2005) Sid.76 
30 Ibid. Sid.11 
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Antisemitiska uppfattningar mot judar är, enligt Bachner och Ring, således mer utbredda 

bland invånare med utländsk, och i synnerhet muslimsk, bakgrund än bland andra svenskar. 

Antisemitismens större utbredning i den muslimska gruppen kan sannolikt ha en mängd olika 

förklaringar men en av de viktigaste orsakerna torde, enligt Bachner och Ring, vara den 

relativt öppna judefientlighet som ofta propageras i arabvärlden och delar av den icke-

arabiska islamiska världen och som därifrån förs vidare till olika grupper i Europa och 

Sverige. Denna antisemitism kan även grundas i social, likväl som av ekonomisk segregation 

i det nya hemlandet31 och ges sannolikt också näring av Mellanösternkonflikten - även om 

Bachner och Ring är noga med att poängtera att kritik riktad mot staten Israel inte ska 

betraktas som antisemitism. 

 

Den samtida antisemitismen bland araber och muslimer, är i många viktiga avseenden 

förbunden med konflikterna i Israel-Palestinakonflikten och de reaktioner dessa utlöser. 

Men, än en gång känns det befogat att förtydliga att Israels politik och agerande i nämnda 

konflikt inte i sig orsakar antisemitism. Eftersom Israel är en judisk stat kan dess handlande 

dock aktivera och möjligen också accentuera redan existerande negativa attitydföreställningar 

gentemot judar. 

 

                                                 
31 Bachner & Ring. (2005). Sid. 77 
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5 EN SKILDRING AV DEBATTEN SOM FÖLJDE TOSSAVAINENS RAPPORT 
 

5.1 Tossavainen och Oredsson presenterar rapporten 
 

Den 20 oktober 2003, samma dag som rapporten Det förnekade hatet – antisemitism bland 

araber och muslimer i Sverige publicerades, skrev dess författare Mikael Tossavainen 

tillsammans med historieprofessorn vid Lunds universitet, tillika ordföranden för Svenska 

Kommittén Mot Antisemitism som var beställare av rapporten, Sverker Oredsson en artikel i 

Dagens Nyheter. I artikeln, som i grova drag beskriver rapportens innehåll, skriver de 

inledningsvis att de flesta svenskar idag lever i tron ”att antisemitismen är ett utdött fenomen i 

vårt land”32 och att de flesta svenskar har uppfattningen att judar inte möter mer fördomar än 

vad exempelvis danskar eller smålänningar gör. Med artikeln såväl som rapporten som stöd 

vill Tossavainen bevisa att denna mer eller mindre vedertagna uppfattning är felaktig. 

 

Tossavainen hävdar att svensk inrikespolitik, eller åtminstone den stora breda mittfåran av 

densamma, efter andra världskrigets slut i princip varit förskonad från antisemitism. I den 

mån öppet judehat har funnits under nämnda tid har den endast gjort det bland mindre grupper 

på de extrema höger-, respektive vänsterkanterna. Under de senaste decennierna, menar 

Tossavainen, har emellertid ytterligare en form av antisemitism börjat spridas i de svenska 

storstädernas förorter, och därmed också hamnat på den politiska agendan. 

 

Det handlar om ett judehat som förs fram under islamsk flagg och som vinner anhängare och 

legitimitet bland olika grupper av araber och muslimer i Sverige. Israels existens, eller rättare 

sagt, förekomsten av en judisk stat mitt i det som uppfattas som muslimskt land, och den 

nuvarande politiska situationen i Mellanöstern, menar Tossavainen, underblåser antisemitiska 

och antisionistiska stämningar i hela arabvärlden. Just sionismen, föraktet för staten Israel, är 

den primära måltavlan bland araber och muslimer, men tyvärr, menar han, upprätthålls alltför 

sällan skillnaden mellan israeler, sionister och judar, varför propagandan ofta går långt utöver 

vad som kan kallas kritik av den israeliska politiken och istället blir en ”demonisering” av det 

judiska folket och därmed också bör definieras antisemitism, snarare än antisionism. 

Tossavainen och Oredsson poängterar i artikeln att den muslimska befolkningen i Sverige är 

en mycket heterogen grupp och att långt ifrån alla araber och muslimer i Sverige bär på 

antisemitiska uppfattningar. 

                                                 
32 Tossavainen, M & Oredsson, S. ”Judehat bland muslimer tystas ner.” DN – 2003-10-20 
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En fråga de i artikeln söker svar på är varför förekomsten av antisemitism bland araber och 

muslimer inte debatteras i svensk media? De funderar på om landets debattörer saknar 

kunskap om islam och därför inte vågar uttala sig om islamisk antisemitism, eller om man helt 

enkelt har svårt att dra en giltig och definitiv linje mellan antisionism och antisemitism. 

Kanske drar sig debattörerna för att kritisera en redan utsatt grupp av rädsla för att ytterligare 

spä på rasismen i allmänhet och islamofobin i synnerhet? Oavsett vad svaren kan komma att 

bli understryker de att vi aldrig någonsin får acceptera att frustrationen över vad som händer i 

Mellanöstern går ut över svenska judar. 

 

5.2 Vissa kritiserar islam och får själva kritik 
 

I ljuset av Tossavainen & Oredssons presentation av rapporten skrev författaren och 

journalisten Magnus Karaveli en artikel, i vilken har går hårt åt islam och dess förekomst i 

Sverige.33 Han kallar islam Sveriges snabbast växande folkrörelse och menar att spridningen 

av islam i Sverige och acceptansen gentemot densamma kommer att få oundvikliga 

konsekvenser för vårt samhälle. Nationen, menar Karaveli, kommer som kulturell gemenskap 

att urholkas när ”politiker både till höger och vänster uppmuntrar kulturell separatism som 

slöjor, bönepauser och muslimska friskolor”34. Karaveli stryker under på att antisemitismen 

bland unga muslimska invandrare växer och menar att endast en politik som underlättar och 

möjliggör en försvenskning av invandrarna kan stoppa den islamiska trenden, innan han 

syrligt avslutar artikeln med att islam annars kommer att prägla mer av Sverige än vad vi idag 

kan föreställa oss. Han påstår att islamisterna i Sverige tar sig allt större frihet och att 

muslimska föräldrar idag exempelvis kräver att deras döttrar ska få slippa skolornas 

gymnastikundervisning. Om Sverige bifaller deras önskemål menar han att morgondagens 

krav kommer att innebära att en fullständig könssegregation i undervisningen genomförs. 

Demokrati och politisk frihet gör att islamisterna, som han konsekvent kallar dem, ges 

möjlighet att flytta fram sina positioner. 

 

Karavelis artikel stod inte oemotsagd länge. Redan dagen därpå gick Nils Funcke i svaromål i 

samma tidning,35 och hans artikel åtföljdes av ytterligare en genom Lars Linder dagen efter.36 

Dessa herrar hävdade att Karaveli inte har något som helst fog för det han påstår och Linder 

                                                 
33 Karaveli, Magnus. ”Islam är på väg att prägla Sverige.” DN 2003-11-26 
34 Ibid. 
35 Funcke, Nils. ”Att bli salig på sin egen fason.” DN 2003-11-27 
36 Linder, Lars. ”De paranoida har alltid fel.” DN 2003-11-28 
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går så långt som att påstå att Karavelis artikel är ”djupt olycksbådande” och ”borde tas upp i 

retorikundervisningen som exempel på förledande, smygfascistisk demagogi.”37 Funcke 

manar till respekt för människovärdet och påpekar att det (människovärdet), oavsett vad 

Karaveli påstår, finns i islam lika mycket som i kristendomen och Linder uppmanar sina 

läsare att inte tro på Karavelis skräckinjagande profetior. Tro inte på dem som försöker väcka 

dina misstankar mot andra, i nationens, folkets eller den allmänna ordningens namn, skriver 

han, för de har alltid haft fel och kommer alltid att ha det. 

 

5.3 Mattias Gardell kritiserar Tossavainens artikel och rapport 
 

Den 12 december 2003 publiceras en artikel av religionshistorikern och nuvarande professorn 

vid Uppsala universitet, Mattias Gardell, i DN.38 Under rubriken Falska fakta om islam 

angriper han dels Magnus Karavelis artikel och dels Tossavainens rapport om judefientlighet 

bland araber och muslimer. Gardell skräder inte orden när han sågar Karavelis dystopiska 

ståndpunkter och uppger att han räds när han ser tendenser i samhället som tyder på att 

stereotypiseringar av muslimer, som varande det skrämmande hotet mot det goda och 

anständiga svenska samhället, vinner genklang. För tyvärr, konstaterar han, är inte Karavelis 

islamofobiska retorik unik. Rädslan för islam och muslimer, menar Gardell, vilar på en lång 

tradition som med rötter i korstågen vidareutvecklades under kolonialtiden och som 

sedermera fått förnyad aktualitet sedan kommunismen försvann som hotbild mot västvärldens 

öppna och demokratiska världsordning. Gardell menar att denna rädsla på svensk mark flera 

gånger under de senaste åren flammat upp och påpekar det något paradoxala i ”att samtidigt 

som förespråkare för Sveriges politiska och intellektuella huvudfåra markerar ett kraftigt 

avståndstagande från rasism och antisemitism, så blåser islamofobiska vindar fram och drar 

med sig ledarskribenter och akademiker utan att allt för många höjer på ögonbrynen”.39 

 

Gardell skärskådar därefter Mikael Tossavainens rapport och konstaterar att den fick ett stort 

genomslag, såväl i Sverige som internationellt, vilket, menar han, delvis bör förklaras med att 

rapporten varken redogör för innehållets material eller undersökningens metod. När man 

studerar Tossavainens rapport närmare menar nämligen Gardell att den presenterade bilden 

bleknar och modifieras avsevärt. Det som framförallt kritiseras är att Tossavainen ”inte alls 

                                                 
37 Ibid. 
38 Gardell, Mattias. ”Falska fakta om islam.” DN 2003-12-12 
39 Ibid. 
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undersökt förekomsten av antisemitiska föreställningar bland araber och muslimer”40, vilket 

Gardell belägger med det faktum att Tossavainen inte talat om saken med en enda arab eller 

muslim. 

 

Han anmärker också på Tossavainens motsägelsefulla uttalande att rapporten egentligen inte 

kan säga något med bestämdhet om omfattningen av antisemitism i de utpekade grupperna 

samtidigt som han i samma rapport hävdar att resultaten av undersökningen både är 

illavarslande och entydiga. Gardell vänder sig mot hela rapporten och menar att även om 

Tossavainens syfte med studien förhoppningsvis inte varit att på något sätt stigmatisera 

svenska araber och muslimer, är detta trots allt en klen tröst för de personer som likafullt 

pekas ut. 

 

5.4 Fler kritiska röster 
 

Ytterligare en motrapport, i princip helt och hållet grundad på Mattias Gardells artikel 

publiceras senare av signaturen Abu Y på en muslimsk hemsida.41 Skriftställaren menar, 

liksom Gardell, att det inte är möjligt att komma fram till Tossavainens slutsatser i rapporten 

utan att göra avkall på, vad han kallar, de korrekta vetenskapliga metoderna. Om det hade gått 

att uppnå samma resultat genom att använda sig av primärkällor – i det här fallet muslimer 

och araber, – menar han, hade inte författarna behövt förkasta dem till förmån för 

sekundärkällor som med all säkerhet skulle komma att ge dem den information de behövde 

för att komma fram till det önskade, och sedermera också publicerade materialet. 

 

Även Johanne Hildebrandt på Aftonbladet skriver i en artikel att avsaknaden av legitima 

förstahandskällor urvattnar Tossavainens rapport.42 Hon påstår sig i artikeln ha kontrollerat 

Tossavainens alarmerande uppgifter om att muslimska skolelever i Sverige vägrar läsa om 

judendomen, och finner till sin förvåning att samtliga uppringda rektorer och lärare på de 

utpekade skolorna inte alls känner igen sig i Tossavainens beskrivningar. Däremot, tillägger 

hon, hade man vid något tillfälle haft problem med föräldrar som inte ville att deras barn 

skulle följa med på skolans studiebesök till en moské. En lärare berättade för Hildebrandt att 

de visserligen har problem med generaliseringar, men att det ofta visar sig att eleverna ställer 

                                                 
40 Ibid. 
41 www.islamiska.org/ftp/rapporten.pdf Rapporten publicerades 2004-02-04 
42 Hildebrandt, Johanne. ”Trötta generaliseringar spär bara på misstron.” Aftonbladet 2003-10-26 
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sig kritiska till Israels politik och agerande i Mellanösternkonflikten, inte till judarna i sig och 

att det därför skulle handla om antisionism istället för antisemitism. 

 

5.5 Tossavainen försvarar sin rapports legitimitet 
 

En vecka efter det att Gardells första artikel publicerats går Mikael Tossavainen och Sverker 

Oredsson till motangrepp. I artikeln Bortförklara inte antisemitismen43 menar de att Gardell, 

bland annat genom förvrängningar och smutskastning, vill bortförklara förekomsten av 

antisemitism bland grupper av araber och muslimer i Sverige. Gardell påstås i artikeln förtiga 

det faktum att antisemitismens centrum idag finns i den arabiska och islamiska världen och att 

detta oundvikligen påverkar arabiska och muslimska minoriteter i olika delar av Europa, 

däribland Sverige. 

 

Tossavainen och Oredsson försvarar rapportens legitimitet och menar att det klart och tydligt 

framgår att dess innehåll bygger på begränsat material och att den heller inte gör något 

anspråk på att säga något om utbredningen av antisemitism i de grupper som undersökts. De 

understryker att rapporten inte på något vis antyder att antisemitism skulle vara ett specifikt 

arabiskt eller muslimskt problem och framhåller att följderna av rapporten och dess innehåll 

inte får leda till en stigmatisering av svenska araber och muslimer. Tossavainen och Oredsson 

går också till angrepp mot det faktum att Gardell i sin artikel föser ihop rapporten med 

Magnus Karavelis, som de uttrycker det, minst sagt, fördomsfulla artikel om islam och menar 

att Gardell verkar vilja tysta varje diskussion om denna form av judehat och dessutom tycks 

vilja göra det med hjälp av smutskastning och illasinnad polemik. 

 

Tossavainen och Oredsson stöder sig i sin artikulering bland annat på det faktum att flera 

svenska muslimer, efter rapportens publicering, gett den sitt stöd och bekräftat dess resultat. 

Riksdagsledamoten Nalin Pekgul, likväl som Mehmet Kaplan, från Sveriges unga muslimer 

och Abd al Haqq Kielan, ordförande i Svenska islamiska samfundet, har samtliga förklarat att 

antijudiska fördomar är vitt spridda inom delar av den muslimska befolkningen i Sverige och 

att de oroas över detta faktum. 

 

Tossavainen och Oredsson menar att förekomsten och spridningen av antisemitism bland 

araber och muslimer i Sverige är allvarlig och att det är ytterst angeläget att föra en debatt om 

                                                 
43 Tossavainen, M. & Oredsson, S. ”Bortförklara inte antisemitismen.” DN 2003-12-20 
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dess orsaker och att försöka hitta möjliga vägar att bromsa utvecklingen. Det faktum att 

Gardell vill ta död på detta samtal genom att förneka problemet och samtidigt förtala dem 

som påtalar det, ser de som ytterst beklagligt. 

 

5.6 Gardell förtydligar sig 
 

Redan dagen efter, den 21 december 2003, svarar Mattias Gardell på Tossavainens och 

Oredssons artikel. Under rubriken Låt oss vara sakliga44 önskar han reda ut vad han menar 

och exakt vad i Tossavainens rapport han motsäger sig. Han påpekar att antisemitism och 

islamofobi är två närbesläktade fenomen, vars företrädare ”tror sig besitta en dold sanning, 

gärna underbyggd med vetenskapliga argument”45. 

 

Gardell menar att han i sin första artikel ifrågasatte den vetenskapliga hållbarheten i Mikael 

Tossavainens rapport och som svar bemöttes av svavelosande angrepp. Det är med andra ord 

inte i första hand rapportens egentliga innehåll Gardell vänder sig mot, utan snarare skjuter 

han in sig på avsaknaden av dess vetenskapliga hållbarhet. Han menar att han, efter att ha läst 

rapporten, tvingades konstatera att den helt enkelt inte höll för en källkritisk granskning. 

 

Det visade sig, menade Gardell, och som jag tidigare nämnde, att Tossavainen inte alls 

studerat förekomsten av antisemitiska föreställningar bland araber och muslimer i Sverige, då 

han under arbetet med rapportens material inte intervjuat eller på annat sätt samtalat med en 

enda arab eller muslim. Istället, hävdar Gardell, var rapporten baserad på tre olika kategorier 

sekundärkällor vars användbarhet, av rapportens författare, endast bristfälligt kan sägas ha 

utvärderats. De sekundärkällor Gardell här syftar på är intervjuerna med ett tiotal lärare och 

föreläsare på ett antal förortsskolor, den eventuella förekomsten av antisemitiska uttalanden 

på svenskspråkiga muslimska hemsidor samt samtal med säkerhetsansvariga på några judiska 

synagogor. 

 

Som forskare, hävdar Gardell, är det förvånande att en professor och en doktorand tar så 

lättvindligt på, det han benämner, grunderna i det vetenskapliga hantverket. Än mer 

förvånande är det, fortsätter han, att man inte ska kunna föra en saklig diskussion utan att 

behöva anklagas för förtal. Mattias Gardell menar sedan att det mycket väl kan vara så att det 

                                                 
44 Gardell, Mattias. ”Låt oss vara sakliga.” DN 2003-12-21 
45 Ibid. 
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förekommer antisemitiska föreställningar bland Sveriges araber och muslimer och att dessa 

föreställningar har sitt ursprung i Mellanöstern, precis som det kan vara så att det förekommer 

antiarabiska och islamofobiska föreställningar bland Sveriges judar och att dessa likaledes 

kan tänkas ha sitt ursprung i samma område. Utsträckningen av dessa fördomar menar han 

dock att det är svårt att veta något specifikt om, eftersom inga vetenskapligt hållbara 

undersökningar ännu genomförts. Gardell avslutar i sin artikel därefter polemiken med att 

konstatera ämnets absoluta känslighet, inte minst på grund av det faktum att debatten faktiskt 

riskerar att befrämja och ytterligare spä på och fördjupa det som från början var tänkt att 

bekämpas. 

 

5.7 Gardell angriper svensk israelpolitik 
 

Jag vill här lägga till ytterligare ett debattinlägg som Mattias Gardell publicerade i år, 2006. I 

artikeln46, som inte har någonting med Mikael Tossavainens rapport om antisemitism att göra, 

går Gardell till angrepp mot det han menar är den Svenska regeringens dubbelmoral kring 

Israel-Palestina frågan. Gardell ifrågasätter varför Sverige, istället för att välkomna att 

palestinierna tagit steget mot demokratiska värderingar - trots att de inte ens är att betrakta 

som en självständig stat, straffar de palestinska väljarna genom att vägra samtala med de 

folkvalda representanterna Hamas och att frysa och vägra betala ut redan utlovade bidrag till 

de palestinska myndigheterna. Framförallt är det två angivna skäl som Gardell vänder sig 

mot; för det första att Hamas inte erkänt staten Israel och för det andra att Hamas betraktas 

som en terroristorganisation. 

 

När Gardell besvarar dessa orsaker pekar han främst på att det faktum att Israel inte erkänt 

staten Palestina inte betraktas som ett skäl för den svenska regeringen att avbryta 

förbindelserna med den israeliska regeringen, samt att de definitioner på internationell 

terrorism som FN deklarerat och som, enligt Gardell, USA ligger bakom, stämmer som exakta 

beskrivningar på Israels agerande i framförallt Palestina och Libanon. 

 

Gardell undrar varför den svenska regeringen inte terroriststämplar den israeliska regeringen, 

precis som man gjort med den palestinska, och menar att det förefaller som att regeringens 

bedömningar av våldsaktionerna i Israel-Palestinakonflikten varierar efter förövarnas 

identitet. Han hävdar vidare att de dubbla måttstockar som Sverige, tillsammans med andra 

                                                 
46 Gardell, Mattias. ”Sverige hukar för Israel.” DN 2006-08-09 
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utpekade – som EU och USA, använder sig av i samtal rörande Mellanösternkonflikten är en 

mycket viktig del av problemet och att det därmed också finns en möjlighet att häri hitta en 

lösning, nämligen att använda samma principer och bedömningar på alla i konflikten 

förekommande aktörer. 

 

Eftersom denna utsvävning inte har något med uppsatsens sakfråga att göra vill jag endast 

rättfärdiga dess medverkan med förklaringen att den kan tydliggöra Gardells ställning i 

Mellanösternkonflikten och därmed också inställning till staten Israel. Jag påstår absolut inte 

att Mattias Gardell är antisionist, utan vill med detta enbart klargöra att hans ståndpunkter när 

det handlar om den eventuella förekomsten av antisemitism bland araber och muslimer i 

Sverige naturligtvis kan vara färgad av en generell inställning i Israel-Palestinakonflikten. 
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6 EN DISKURSANALYS AV DEBATTEN 
 

När Mikael Tossavainens rapport, Det förnekade hatet – antisemitism bland araber och 

muslimer i Sverige, publicerades, blev det startskottet för en serie inlägg och kommentarer på 

debattsidorna i några av våra största dagstidningar. Att ursprungsrapporten, likväl som den 

artikel Tossavainen, tillsammans med Sverker Oredsson, publicerade i Dagens Nyheter i 

oktober 2003 skulle komma att åtföljas av ytterligare kommentarer var ingen större 

överraskning. Men att artiklar följde som, likt Magnus Karavelis, starkt kritiserade islam samt 

ifrågasatte muslimernas rättigheter att praktisera sin religion i Sverige, med förbehållet att de 

på sikt skulle komma att prägla vårt land i omfattningar vi idag inte kan förstå, var, 

åtminstone för mig, desto mer överraskande och var också något som Mattias Gardell kraftigt 

ifrågasatte. Detta kom nu, tillsammans med Tossavainens påstått ovetenskapliga 

tillvägagångssätt under författandet av rapporten, att utgöra något av själva essensen i den 

efterföljande debatten. 

 

6.1 Svårt skilja på antisemitism och antisionism 
 

En av orsakerna till att debatten nästan tenderade att urarta och istället för att bli ett viktigt 

inslag i samhällsdebatten närmast kom att bli ett forum för någon sorts personlig upprättelse 

mellan herrarna Tossavainen och Gardell, är med största sannolikhet att ämnet som sådant, i 

Sverige precis som i många andra länder, är väldigt känsligt och närmast tabubelagt. 

Antisemitismen är en styggelse och förekomsten av densamma i grupper som, precis som de 

utpekade judarna, själva kan sägas lida och vara marginaliserade ökar naturligtvis risken för 

att även de får det ännu svårare att acklimatiseras i ett samhälle som många gånger ger sken 

av att inte vilja ha dem. 

 

En annan orsak som förmodligen bidrog till det infekterade samtalsklimatet i debatten kring 

Tossavainens rapport handlar sannolikt om svårigheten i att separera och hålla isär de snarlika 

begreppen antisemitism och antisionism. Ofta verkar mer eller mindre oreflekterade övertramp 

göras i diskursen och många gånger tenderar termen antisionism dessvärre att bli synonymt 

med antisemitism. Att den som kritiserar staten Israels politik och agerande i exempelvis 

Mellanösternkonflikten ska betraktas som antisemit faller på sin egen orimlighet och skulle i 

praktiken innebära att en i Israel boende jude som ifrågasätter och kritiskt kommenterar sin 

 27



egen sittande regerings ageranden är att betraktas som antisemit.47 Jag skulle önska att en 

tydligare och tunnare linje kunde upprättas när man ska särskilja de båda närbesläktade 

begreppen. Att vara kritisk till staten Israel borde inte vara värre än att vara kritisk mot USA, 

Storbritannien, Norge eller Finland, även om ordet antisionist, i sig självt, kan sägas vara mer 

laddat än exempelvis antiamerikan. Att få kritisera den israeliska regeringen och dess politik 

borde vara lika självklart som att vi får kritisera vår egen svenska regerings politik. Stark 

kritik gentemot den israeliska staten gör oss möjligen till antisionister, men det gör oss inte 

per automatik till antisemiter. 

 

Antisemitismen och hela den antijudiska idévärlden borde egentligen ses som en 

fantasiprodukt, ett tillrättalagt och skevt vinklat fantasifoster, skapat genom en flera tusen år 

gammal demonisering av juden som en girig, hämndlysten och maktgalen varelse. Att hata 

judar på nämnda premisser, och att önska att de skall utplånas och upphöra att existera, det är 

vad antisemitismen i sin allra råaste form handlar om, och det ligger väldigt långt ifrån att 

kritiskt ifrågasätta den israeliska regeringens politik i Mellanösterkonflikten. 

 

En önskan om att nationen Israel ska upplösas eller utplånas innebär inte det samma som att 

man önskar att utplåna alla judar från jordens yta. Antisemitism är ett fult ord, vars 

berättigande och förekomst många gånger har debatterats. Kontroversen mellan Mikael 

Tossavainen och Mattias Gardell var definitivt inte den första, och förmodligen och 

förhoppningsvis heller inte den sista debatt, rörande judefientlighet vi skådat i vårt land. 

 

6.2 Är antisemitism bland araber och muslimer egentligen något konstigt? 
 

Att antisemitism förekommer i Mellanöstern, vilket Mikael Tossavainen, likväl som Henrik 

Bachner och Jonas Ring för att bara nämna några, påtalar, förefaller mer rimligt än att det inte 

skulle göra det. Att många araber och muslimer bär på ett kraftigt judehat är egentligen inte 

konstigt, med tanke på hur situationen ser, och genom historien har sett ut i området för dess 

uppkomst.48 Det uppbyggda föraktet för judarna i allmänhet och staten Israel i synnerhet är 

därvidlag inte speciellt anmärkningsvärt. Det blir i ett vidare perspektiv inte konstigare än att 

judarna själva hatar och föraktar tyska nazister för vad de utsatte judarna för under andra 

världskriget. 

                                                 
47 Bachner. (1999) Sid. 40 
48 Här syftar jag på den inom den arabiska och islamiska världen uppkomna antisemitismen. 
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Tossavainen skriver i sin rapport att staten Israel, av många i arabvärlden, ses som ett 

kolonialt projekt mitt i det arabiska och muslimska kärnlandet och att dessa åsikter följt med 

mängder av emigranter till deras nya hemländer i Europa, där tankarna fortsätter spridas och, 

kanske till och med, fördjupas och accentueras. Även Bachner och Ring nämner att 

förekomsten av antisemitiska attityder i Mellanöstern förmodligen bidrar till att spä på redan 

existerande fördomar. Att dessa antisemitiska yttringar tagit sig till Sverige är trots allt inte 

förvånande, dock oroande. 

 

6.3 Varför så svårt att tala öppet om antisemitismen? 
 

En fråga vi måste ställa oss i sammanhanget är varför det verkar vara så svårt att föra en 

öppen dialog kring problematiken med antisemitism. Tossavainen efterlyser en mer offentlig 

debatt och även Bachner och Ring ger uttryck för samma önskan. Lars M Andersson och 

Mattias Tydén, verksamma vid historiska institutionen samt institutionen för framtidsstudier 

vid Uppsala universitet, menar i en debattartikel i Dagens Nyheter49 att antisemitismdebatten i 

Sverige ofta tenderar att gå i baklås. De gissar att en bakomliggande orsak kan vara bristen på 

kunskap i ämnet, alltså oförmågan att peka ut vad antisemitism är, hur den har förändrats efter 

krigsslutet 1945 och hur den framträder idag. 

 

En möjlig teori de lanserar handlar om svårigheten att se judefientligheten när förövarna är 

”fel”. De menar att svenskarna i gemen hade mycket lättare att hantera situationen så länge 

den öppna antisemitismen i Sverige framfördes av högerextremister. Idag, när antisemitiska 

uttryck och påståenden kan skönjas över snart sagt hela det politiska spektrat, blir situationen 

allt mer problematisk. Andersson och Tydén hävdar att kan det bära emot att inse att vissa 

araber och muslimer sprider antijudisk propaganda, eftersom dessa grupper själva, i stora 

delar av Europa, blottläggs, diskrimineras och tillhör en, minst sagt utsatt och ytterst 

heterogen grupp. Är det med detta sagt svårare att ta till sig att antisemitism, likväl som 

rasism, finns även där man kanske minst förväntar sig att det gör det? Frågan har inget givet 

svar, men Andersson och Tydén menar åtminstone att detta faktum kan ligga till grund för att 

många bagatelliserar antisemitismen, eller i värsta fall förnekar förekomsten av densamma. 

 

                                                 
49 Andersson, Lars M. & Tydén, Mattias. ”Våga se judehatet.” DN 2006-04-04 
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6.4 Mellanösternkonflikten och dess roll i den nutida antisemitismen 
 

Under mitt arbete med uppsatsen framgår det med all önskvärd tydlighet hur mycket 

Mellanösternkonflikten betyder för situationen. Det handlar om två helt skilda idévärldar där 

båda parter anser sig ha lika mycket rätt, där båda parter tror sig äga den enda sanningen. I så 

gott som alla förekommande rapporter och artiklar jag studerat inför detta arbete pekar man 

samstämmigt ut Israel-Palestinakonflikten som den enskilt starkaste förklaringen till 

problemen med den moderna antisemitismen bland araber och muslimer. Henrik Bachner 

framhåller att antisemitiska yttringar tidigare ökat i Sverige i samband med eskaleringar av 

konflikten och nämner, förutom tidigare nämnda Junikriget 1967, även Libanonkriget 1982 

och den första intifadan 1987 som exempel. Den rådande konflikten ger helt enkelt näring åt 

och underblåser en redan existerande antisemitism. I rådande samhällsklimat blir också 

Israeldebatten den enda inom vilken det blir någorlunda legitimt att uttrycka sig kritiskt 

gentemot judar. 

 

I en artikel från våren 2006 berättar ordförandena i de judiska församlingarna i Stockholm, 

Göteborg och Malmö om faran i att inte ta tecknen på ökad antisemitisk aktivitet på allvar.50 

Även de framhåller att ett tidigare närmast tabubelagt ämne delvis monterats ner under de 

senaste decennierna och att de från sin synvinkel upplever att toleransen för fördomar mot 

judar ökat i samma takt som Israel-Palestinakonflikten blivit ett kategoriskt inslag i även den 

svenska politiska debatten. De menar att Israel-Palestinafrågan idag blivit en symbol för något 

mycket större än en territoriell konflikt mellan två folkslag och hävdar att konflikten är 

besudlad med postkolonial symbolik i vilken Israel helt enkelt får representera västvärldens 

hela syndaregister. 

 

6.5 Viss ökning av toleransen för antisemitism 
 

Huruvida antisemitismen ökar eller inte i Sverige är egentligen väldigt svårt att sia om. Ett av 

problemen är att förvånansvärt lite forskning på området faktiskt görs, skriver Ulf Mattmar i 

Dagens Nyheter.51 Han påpekar att Henrik Bachner är en av få som ägnar sig åt regelbunden 

forskning om svensk antisemitism. Enligt Bachner kan antalet rapporterade fall av trakasserier 

tyda på en ökning av judefientliga incidenter, men, framhåller han, antisemitism kan tyvärr 

inte bara mätas på det sättet. Det Bachner varnar för är att toleransen för antisemitism har 
                                                 
50 Posner-Körösi, Katina & Carlberg. ”Gruppfördomar.” DN. 2006-04-05 
51 Mattmar, Ulf. ”Toleransen för antisemitism har ökat.” DN. 2004-01-24 
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ökat. Den har blivit legitim i debatten och tagit plats i den politiska mittfåran.52 Henrik 

Bachner pekar i sitt resonemang på en studie53 som EU: s centrum för övervakning av rasism 

och främlingsfientlighet, EUMC, tog fram under 2003. Det märkliga var att rapporten aldrig 

publicerades eftersom den beskylldes för att ha allt för stora vetenskapliga brister. Bachner är 

dock säker på att en annan förklaring ligger till grund för att inte låta publicera rapporten; de 

kontroversiella resultaten man kom fram till. 

 

Rapporten läckte dock ut och finns att läsa på Internet. Den pekar, precis som Mikael 

Tossavainen gör i sin rapport, ut tre huvudsakliga centrum för antisemitismen - extremhögern, 

vänsterextremister och vissa arabiska och muslimska grupper och nämner att antalet anmälda 

brott med antisemitiska förtecken tenderar att öka i flertalet europeiska länder. Ulf Mattmar 

berör i sin artikel även Mikael Tossavainens rapport och får medhåll av Henrik Bachner när 

han menar att studiens resultat är intressanta och i allra högsta grad värda att tas på allvar. 

 

6.6 Inte bara indicier 
 

Ur en källkritisk synvinkel kan Mattias Gardell möjligen få stöd för att Tossavainens rapport 

kan ifrågasättas. Dock är det inte bara Det förnekade hatet som pekar på förekomsten av 

antisemitism i de grupper som utpekas. För många klara fakta ligger, genom fler än 

Tossavainens försorg, på bordet. Rapporterna som Bachner och Ring, likväl som den 

opublicerade rapport EUMC beställde, pekar utan tvekan åt samma håll. 

 

De fakta som föreligger gör att undersökningarna inte längre går att bortförklara som varande 

indicier. Antisemitismen lever och frodas, tyvärr också bland i Sverige inflyttande araber och 

muslimer. Det går helt enkelt inte att bortförklara. 

 

                                                 
52 Ibid. 
53 Bergmann, W. & Wetzel, J. (2003) Manifestations of antisemitism in the European Union. EUMC 
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7 SLUTSATSER KRING ANTISEMITISMDEBATTEN 
 

7.1 Några perspektiv på debatten 
 

Det råder inga som helst tvivel om huruvida antisemitismen idag existerar i Sverige, att tro på 

motsatsen vore ytterst naivt. Vi svenskar måste förstå att antisemitismen finns på gator och 

torg i dagens Sverige, precis som den gör det i huvuddelen av alla europeiska länder. Vi måste 

inse att antisemitiska strömningar aldrig helt försvunnit från landet och att det mycket väl kan 

vara som Mikael Tossavainen och flera med honom säger, att förutom i de högerextrema, 

respektive vänsterradikala lägren, där antisemitismen kan sägas utgöra ett fundament, gror 

och sprider sig en ny form av antijudiskhet och den gör det bland landets, många gånger 

segregerade, minoritetsgrupper av araber och muslimer. 

 

Det finns inga som helst anledningar att misstänka att Tossavainens uppsåt med rapporten, 

och de efterforskningar han gjorde inför den, på något sätt var att peka ut eller stigmatisera 

svenska araber och muslimer. Jag måste naturligtvis hålla med Tossavainen när han hävdar att 

antisemitismen, oavsett bland vilka grupper och i vilka sammanhang den dyker upp, måste 

betraktas som ett allvarligt och svårgreppat problem. Det är också därför, anser jag, av yttersta 

vikt att rapporter av det här slaget görs och att man därefter tillåts debattera kring dem. 

 

I den nuvarande antisemitiska debatten i Sverige är jag tämligen övertygad om att staten 

Israels agerande på senare år, framförallt i Mellanösternkonflikten och, inte minst, medias 

bevakning och rapportering från densamma spelar en, om inte avgörande, så åtminstone 

ytterst relevant roll, i sammanhanget. I och med att Israel, som stat betraktat, mer eller mindre 

har kommit att ses som den sammanhållande länken i den judiska identiteten blir Israels 

förehavanden också synonymt med den vanlige judens. 

 

Mikael Tossavainen påtalar att mångas, i Sverige boende araber och muslimer, isolering från 

det nya hemlandets seder och kultur och kvarlevandet av ursprungslandets kultur, via 

exempelvis satellit-tv och Internet, kan skapa en motsättning som bland annat yttrar sig i en 

fientlig inställning till judar. Det känns därmed inte heller fel att hålla med de personer 

Tossavainen i sitt arbete samtalat med och som anser att problemet i sig samtidigt kan sägas 

vara ett integrationsproblem. Detta till trots, den rapport Mikael Tossavainen presenterade, 

och de undersökningar han låter sina påståenden vila på, innehåller inga samtal med araber 
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eller muslimer, vilket också huvudsakligen är vad Mattias Gardell främst kritiserar. Jag höjer 

dock lite förvånat på ögonbrynen åt det faktum att Gardell, så oreflekterat, föste ihop 

Karavelis plumpa och stereotypa inlägg om islams legitimitet i Sverige med Tossavainens 

rapport. Jag har å ena sidan full förståelse för Gardells ilska över Karavelis artikel, som 

egentligen inte syftade till annat än att spä på redan starka fördomar mot muslimer i Sverige, 

men har å andra sidan svårare att begripa hans rakt igenom kritiska hållning gentemot 

Tossavainens rapport. 

 

Nu kom den efterföljande debatten, istället för att handla om förekomsten av antisemitism i 

Sverige eller om svårigheterna i att dra en giltig skiljelinje mellan antisemitism och 

antisionism, snarare att handla om, enligt Gardells sätt att se på saken, Tossavainens 

ovetenskapliga metoder under författandet av rapporten. Istället för en inbjudan till ett sakligt 

resonemang fick vi se en smutskastning kanske inte värdig två så initierade och högt utbildade 

akademiker. Om Gardells uppsåt var att försöka locka Tossavainen till en intellektuell 

pajkastning lyckades han. Om syftet med hans svar var att helt förneka förekomsten av 

antisemitism bland araber och muslimer i Sverige känns det som att Gardell, i sin iver att till 

varje pris försvara islams tankegångar gentemot judar i allmänhet och Israel i synnerhet, vid 

tillfället visat prov på stor naivitet. 

 

Gardells önskan är naturligtvis att fler människor ska uppmärksamma de muslimska 

invandrarnas, många gånger svåra, situation i Sverige och det går inte att klandra honom för 

denna strävan. Men att hela tiden försöka flytta fokus från judarnas sak och överföra den på 

arabernas och muslimernas lidanden blir i längden tyvärr enbart tröttsamt. Det är ingen 

hemlighet att många arabiska och muslimska invandrare i Sverige lever kraftigt 

marginaliserade från samhället och lider svårt av strukturella mönster och tankegångar, men 

detta faktum faller dock en god bit från Tossavainens rapport och sorteras snarare in under 

kategorin svensk integrationspolitik än vinner legitimitet i den aktuella debatten om 

antisemitism. 

 

På samma sätt som judar och muslimer i konflikten dem emellan äger samma övertygelse om 

att förfoga över sanningen, verkar herrarna Tossavainen och Gardell övertygade om sina egna 

åsikters överlägsna rättmätighet. Mattias Gardell hade i denna debatt, i egenskap av sakkunnig 

debattör, kunnat vinna så mycket på att instämma i problematiken istället för att försöka släta 

över och närmast förneka förekomsten av antisemitiska uttryck i de utpekade grupperna. 
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Mikael Tossavainen påstår aldrig, varken i rapporten eller i den efterföljande debatten, att alla 

araber och muslimer hyser antijudiska tankegångar, vilket man nästan kan få intrycket av i 

Gardells debattinlägg, utan påtalar tvärtemot flera gånger att det rör sig om en mycket 

heterogen grupp människor, vars attityder, om än i så liten omfattning, är värda att 

uppmärksammas och tas på allvar. Jag menar att Mattias Gardell, i egenskap av forskare, har 

ett ansvar att mer sakligt bemöta Tossavainens påståenden. 

 

Tossavainen anklagar Gardell för att vilja bortförklara antisemitismen i Sverige. Gardell å sin 

sida bedyrar sina ädla avsikter och menar att han endast ställer sig frågande till huruvida 

rapporten är att betrakta som empiriskt styrkt och bevisbar eller inte. Där Gardell pekar på 

rapportens vetenskapliga brister och generaliseringar försvarar sig Tossavainen med att han 

redan i inledningen av rapporten understryker att den bygger på ett begränsat material och att 

han aldrig döljer det faktum att materialet är inhämtat från, i första hand, intervjuer med lärare 

och föreläsare på några förortsskolor i ett antal svenska storstäder. 

 

I skenet av Tossavainens och Gardells debatt känner jag det befogat att ställa frågan om man 

verkligen måste samtala med araber och muslimer för att klargöra huruvida antisemitism 

bland dessa grupper existerar i Sverige eller inte, eller om det möjligen räcker med att 

intervjua personer som dagligen vistas i deras miljöer? Det är naturligtvis, i 

eftertänksamhetens ljus, enkelt att inse att Tossavainens rapport hade vunnit i trovärdighet om 

han i arbetet med att färdigställa materialet samtidigt intervjuat svenska araber och muslimer 

och tillfrågat dem deras ställning i frågan. Men avsaknaden av dessa intervjuer diskvalificerar 

inte per automatik hela rapportens innehåll. 

 

De personer Tossavainen samtalat med arbetar och vistas ju de facto i skolmiljöer där 

merparten av eleverna är invandrare med arabisk eller muslimsk bakgrund och vi kan inte 

avfärda deras trovärdighet genom att förringa deras upplevelser av, eller uppfattningar om 

frågan. Problematiken måste tas på allvar, även om upphovet till den, som Gardell påpekar, i 

detta fall lider brist på förstahandskällor. 

 

Den påstådda förekomsten av antisemitism bland araber och muslimer i Sverige är utan 

tvekan ett problem, och stämmer den omfattning och utbredning Tossavainen gör gällande 

föreligger, är situationen än mer delikat. Debattörerna påpekar hur varsamt man måste närma 

sig problematiken och Gardell framhåller dessutom de överhängande farorna i att man annars 
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riskerar att förvärra det man från början avsåg att bekämpa. Mikael Tossavainen menar att 

man inte under några som helst villkor eller omständigheter får låta situationen i 

Mellanösternkonflikten gå ut över svenska judar.54 Att blunda för att så skulle ske, menar han, 

är ett tyst samtycke som inte kan få annat än negativa effekter. 

 

Jag vill här samtidigt höja ett varningens finger för de uppenbara risker det innebär att låta 

debatten kring nämnda konflikt gå omvänd väg. Debatten får heller inte, under några som 

helst omständigheter, bidra till att förvärra de redan stora problem araber och muslimer i 

dagens Sverige stöter på. Det finns en påtaglig risk att man annars ytterligare marginaliserar 

och stigmatiserar dessa redan utsatta grupper. En del av de antisemitiska attityderna hos i 

Sverige boende araber och muslimer kan garanterat förklaras med Tossavainens teoretiska 

tankegångar om en tusenårig demonisering och exponering av judarna, men jag vill till detta 

faktum tillägga att stora delar av de arabiska och muslimska invandrare som idag bor i 

Sverige är här, på grund av att de helt enkelt inte delar sitt hemlands gängse uppfattning om 

sakers varande. Detta är naturligtvis inget som exklusivt gäller invandrare från arabiska och 

muslimska länder, utan kan överföras och sägas gälla invandrare från många andra länder 

också. De kan ha förföljts och tvingats fly till andra länder på grund av sin politiska eller 

ideologiska uppfattning. Det går inte att generalisera i frågor likt dessa, utan vi måste komma 

ihåg vilken otroligt heterogen grupp människor det handlar om. Det vore allt för vågat, och 

därtill dumdristigt, att påstå att exempelvis alla iranier skulle förneka Förintelsen på grund av 

det faktum att Irans ledare gör det. Jag är rädd för, och övertygad om, att man gör det allt för 

enkelt för sig om man direkt pekar ut alla invandrare från arabiska och muslimska länder som 

antisemiter. 

 

7.2 Tunga argument för att Tossavainen i sak har rätt 
 

Debattinläggen som följde i kölvattnet av rapporten Det förnekade hatet kom att sluta upp på 

varsin sida om kombattanterna. Mattias Gardell fick stöd av debattörer som, likt Gardell själv, 

ifrågasatte de vetenskapliga metoder, eller snarare bristen på desamma, Tossavainen använt 

sig av och Tossavainen fick stöd av författare och debattörer som påpekade riskerna med att 

se mellan fingrarna på den påstådda antisemitismen bland araber och muslimer. 

 

                                                 
54 Tossavainen, M & Oredsson, S. ”Judehat bland muslimer tystas ned.” DN 2003-10-20 
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Den rapport som Henrik Bachner och Jonas Ring skrev på uppdrag av BRÅ och Forum för 

levande historia – Antisemitiska attityder och föreställningar i Sverige - var ett tungt vägande 

bevis för att Tossavainen i sak hade rätt. Även om hans metoder inte var vetenskapligt 

förankrade belägger Bachner och Rings rapport det han påstår och jag menar att den senare 

rapporten vidimerar Tossavainens teorier då den kommer fram till, och ger stöd för, samma 

slutsatser. Jag anser att Tossavainens rapport, empiriskt styrkt eller inte, utgör ett viktigt 

inslag i antisemitismdebatten och att dess giltighet på sätt och vis kan sägas legitimeras tack 

vare Bachner och Rings rapport. 

 

Mattias Gardell får säga vad han vill om Tossavainens tillvägagångssätt, de bägge 

rapporterna, Tossavainens likväl som Bachner & Rings, pekar samstämmigt på en ny, starkt 

framväxande, antisemitism i Sverige. En judefientlighet baserad på samma gamla vanliga 

föreställningar som förut, men på en helt ny arena. Jag tror också att denna antisemitism är 

svårare att komma åt än den som florerar i de högerextrema kretsarna, eftersom de som 

utpekas som förövare, i en annan kontext själva också kan betraktas som offer. 

 

7.3 Varför en ny, mer saklig, debatt behövs 
 

Att meningsskiljaktigheten mellan, i första hand, Mikael Tossavainen och Mattias Gardell 

skapade en intressant debatt om den eventuella förekomsten av antisemitism bland araber och 

muslimer i dagens Sverige, råder inget som helst tvivel om. Dock, hade jag gärna sett ett mer 

sakligt samtalsklimat i en så viktig fråga. Jag skulle välkomna en ny debatt om den eventuella 

förekomsten av antisemitism bland araber och muslimer i Sverige, men jag skulle önska att 

den kunde föras på mer sakliga grunder. Jag ser inga egentliga problem med att låta Mikael 

Tossavainens rapport Det förnekade hatet ligga till grund för denna nya debatt, men hade 

gärna sett den kompletterad med intervjuer med några av de araber och muslimer som pekas 

ut. 

 

Vi lever idag i ett mångkulturellt samhälle och måste vara väldigt tydliga med att poängtera 

att vi inte tolererar några som helst trakasserier, oavsett om de handlar om tro, hudfärg, ras 

eller sexuell läggning. Vi kan inte, under några som helst omständigheter, finna oss i att 

människor utpekas, trakasseras, förföljs och misshandlas på grund av sitt ursprung. Vårat 

samhällsklimat borde kunna tillåta att föra en saklig debatt om invandrarfientlighet och det är 

därför rapporter som Mikael Tossavainens Det förnekade hatet behövs i den offentliga 
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debatten. Och det är just offentlig den måste bli. Debatten får inte bli till bara för en 

intellektuell elit utan måste bidra till att fler människor tar ställning. Det är just därför jag 

förhåller mig kritisk till Mattias Gardells resonemang i debatten kring rapporten. Jag anser att 

Gardell hade kunnat visa sig betydligt mer tillmötesgående och mer sakligt kunnat 

argumentera för sina ståndpunkter. 

 

Tossavainen och Sverker Oredsson skriver i sin inledande debattartikel att många svenskar 

idag lever i tron att antisemitismen är ett, mer eller mindre, utdött fenomen i Sverige innan de 

påvisar förekomsten av densamma bland exempelvis grupper av landets invandrade araber 

och muslimer. Jag vill återgå till en av frågorna Tossavainen och Oredsson inledningsvis 

ställde sig; varför förekomsten av antisemitism bland Sveriges araber och muslimer så sällan 

debatteras i media? Av de två möjliga svar de lanserar, att många debattörer drar sig för att 

kritisera en i landet redan utsatt och marginaliserad grupp av rädsla för att ytterligare spä på 

deras svåra situation, samt att landets ledande debattörer kanske saknar relevant kunskap om 

islam och därför inte vågar uttala sig om islamisk antisemitism eller har svårt att dra giltiga 

skiljelinjer mellan antisemitism och antisionism, vill jag uppehålla mig en stund vid den 

senare teorin. 

 

Som en av Sveriges mest framstående och offentliga kännare av islam hade det naturligtvis 

varit önskvärt om Mattias Gardell tydligare kunnat deklarera de faktiska förhållanden han 

anser gäller. Det är fullt möjligt att Gardell har rätt i sitt resonemang kring Tossavainens brist 

på empiriskt material. Som jag tidigare skrivit anser även jag att rapporten Det förnekade 

hatet hade vunnit i tyngd på att innehålla förstahandskällor och direkta intervjuer med 

personer ur de utpekade grupperna. Detta till trots, avsaknaden av dessa förstahandskällor ger 

inte Gardell rätten att närmast raljera över Tossavainens slutsatser. Med de kunskaper Gardell 

besitter i ämnet, vilket han utan tvivel gör och understundom också visar i debatten, borde han 

utan större problem sakligare kunna argumentera för muslimernas och arabernas sak. 

 

Tyvärr hemfaller han hellre åt att närmast förneka förekomsten av antisemitism bland araber 

och muslimer i Sverige och flyttar ständigt fokus från judarnas situation till muslimernas. Att 

Gardell kan upprätta en giltig skiljelinje mellan vad som är att betrakta som antisemitism och 

vad som faller under rubriken antisionism, betvivlar jag inte. Som jag tidigare nämnt kanske 

Gardells generella inställning i Mellanösternkonflikten kan ge ett svar på varför hans angrepp 

på Tossavainens rapport blev av närmast skoningslös karaktär. Än en gång vill jag poängtera 
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att jag absolut inte kallar Gardell för antisemit, heller inte antisionist, men påpekar ändå 

möjligheten i att hans hållning i, framförallt, Israel-Palestinakonflikten naturligtvis kan färga 

hans inställning till Tossavainens rapport. 

 

Med en sakligare och mer sansad linje från Gardells sida är det inte osannolikt att tro att fler 

debattörer vågat sig in i debatten och gjort den än mer intressant och djupgående. Det är trots 

allt fullt möjligt att den form och skepnad den efterföljande debatten nu intog, avskräckte från 

fler åsikter och i sig självt gjorde att den närmast kvävdes i sin linda. 

 

I sitt sista debattinlägg menar Gardell att det är fullt möjligt att ett visst mått av antisemitism 

visserligen kan existera bland i Sverige boende araber och muslimer och att detta judehat kan 

ha sitt ursprung i Mellanöstern. Tyvärr verkar han dock ta en aning lättvindligt på detta och är 

sedan mycket snabb med att påpeka att det bland svenska judar mycket väl kan tänkas gro ett 

förakt gentemot araber och muslimer också och att detta islamofoba tankemönster likaledes 

kan sägas härstamma från samma region. På sätt och vis kan uttalandet från Gardell ses som 

en halv seger för Tossavainen men i och med att Gardell så snabbt slätade över problematiken 

och åter flyttade lidandet till araberna och muslimerna antar jag att vi gick miste om många 

intressanta tankar. 

 

Gardell är med all säkerhet medveten om att antisemitism existerar bland muslimer och araber 

i Sverige idag, han säger ju även det själv. Han är med stor sannolikhet även medveten om 

varför judefientliga tankemönster florerar bland dessa grupper också och det är synnerligen 

tråkigt att debatten inte kunde ta den vändningen, att den kunde flyttas ut på gator och torg, in 

på skolor och arbetsplatser, ut bland vanliga människor. Mattias Gardell kan med ganska stor 

sannolikhet sägas inneha större kunskaper i ämnena antisemitism och islam än de flesta 

svenskar. Av den anledningen blir också hans uttalanden och påståenden, för den 

övervägande majoriteten svenskar, viktig. Vi svenskar har en stark tillit till auktoriteter och 

experter och i egenskap av sakkunnig på området blir Gardells åsikter värderade som 

tillförlitliga. Jag hade med detta sagt önskat att Mattias Gardell i debatten kring Mikael 

Tossavainens rapport Det förnekade hatet, istället för att närmast förneka förekomsten av 

antisemitiska yttringar bland grupper av arabiska och islamiska invandrare i Sverige, istället 

erkänt existensen av densamma. 
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Precis som Tossavainen skriver i sin rapport handlar det om en ytterst heterogen grupp, en 

salig blandning människor, vars åsikter naturligtvis många gånger är divergerande. Inte 

någonstans i rapporten eller den efterföljande debatten påstås att alla araber och muslimer 

skulle hysa judefientliga tankar, tvärt om. Att, som Gardell, närmast förneka förekomsten av 

antisemitiska uttryck bland i Sverige boende araber och muslimer vore som att förneka och 

förtiga att det finns invandrarfientliga strömningar bland ”vanliga svenskar”. Även om den 

stora massan svenskar inte är invandrarfientliga innebär det inte att invandrarfientligheten 

bland svenskar, som grupp, inte existerar. 
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8 SLUTORD 
 

Mikael Tossavainens rapport, Det förnekade hatet, likväl som Bachner och Rings, 

Antisemitiska attityder och föreställningar i Sverige, behövs. Om inte annat så för att föra in 

problematiken med antisemitiska yttringar på den offentliga arenan och kasta ljus på dess 

existens och framfart. Det spelar ingen som helst roll under vilken flagg de judefientliga 

åsikterna torgförs, de är, oavsett om de kommer från den extrema högerflanken, den radikala 

vänsterrörelsen eller, som i det nu avhandlade fallet, från invandrade araber och muslimer, 

under alla omständigheter värda att skärskådas, tas på allvar och motarbetas. Att då göra som 

Mattias Gardell, att närmast sticka huvudet i sanden och förneka förekomsten av 

antisemitism, känns lika dumdristigt som farligt. 

 

Jag tror inte att Mikael Tossavainens uppsåt någonsin var att felaktigt peka ut och stigmatisera 

i Sverige boende araber och muslimer som varande antisemiter. Hans misstag var att den 

rapport i vilken han framförde sina undersökningar led av en viss brist på korrekt vetenskaplig 

empiri. Jag är övertygad om att Tossavainen har fog för sina påståenden och med sin rapport 

ville varna och få fler människor att få upp ögonen för denna förekomst. Jag stödjer mig i 

detta påstående även på den rapport Henrik Bachner och Jonas Ring publicerade. 

Antisemitismen finns i Sverige idag och den gör det även bland araber och muslimer. Innerst 

inne tror jag Mattias Gardell vet det också. 

 

Jag vill avslutningsvis säga att det under arbetet med denna uppsats, och i undersökningarna 

om antisemitismens framväxt i grupper med arabiska och muslimska invandrare i Sverige, 

varit speciellt intressant att kunna konstatera att det verkar vara än mer tabubelagt när judar 

exponeras än när andra befolkningsgrupper, som till exempel muslimer, gör det. Om detta 

faktum har att göra med någon form av kollektivt undermedvetna skuldkänslor, inför 

vetskapen om vad judar har varit med om genom historien, eller om det handlar om något 

annat ska jag dock låta vara osagt. 
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1 INLEDNING

1.1 Bakgrund

I oktober 2003 publicerades rapporten Det förnekade hatet – antisemitism bland araber och muslimer i Sverige. Rapporten, som var beställd av Svenska Kommittén Mot Antisemitism och författad av doktoranden Mikael Tossavainen, gjorde gällande att antisemitismen bland araber och muslimer i Sverige var ett allvarligt och växande problem. Författaren grundade sina påståenden på intervjuer med ett tiotal lärare och föreläsare vid några invandrartäta skolor i Sveriges storstadsförorter, en undersökning av några svenskspråkiga muslimska hemsidor på Internet samt samtal med ett antal säkerhetsansvariga vid landets judiska synagogor. Rapporten blev startskottet för en relativt intensiv debatt angående förekomsten av antisemitism i de utpekade grupperna och debattens huvudaktörer kom främst att bli religionshistorikern Mattias Gardell, som i ett antal artiklar gick till fränt angrepp mot rapporten, samt upphovsmannen Mikael Tossavainen, vilken försvarade dess giltighet. I kölvattnet av huvuddebatten figurerade ytterligare ett antal artiklar som, mer eller mindre tydligt, slöt upp på endera sidan kombattanterna. Dessa senare debattinlägg kom dock snarare, i mångt och mycket, att handla om islams legitimitet i Sverige än om huvudfrågan som Gardell och Tossavainen behandlade.

Debattens primära kombattanter, Tossavainen och Gardell, förde en, emellanåt, smutsig polemik på landets ledande debattsidor utan att någon enda utomstående människa blev klokare av vad som sades. Det föreföll i den hetsiga debatten som att prestige och personliga vendettor blev viktigare än att besvara den egentliga huvudfrågan; huruvida antisemitism bland araber och muslimer i Sverige är ett allvarligt och växande problem.

Antisemitism är ett allvarligt och, dessvärre, djupt rotat problem, inte bara i Sverige utan i stora delar av världen. Judar har förföljts och trakasserats genom årtusenden och bara det faktum att antisemitismen än idag existerar, även hos oss i Sverige, tyder på att det är ett komplext och svårlöst samhällsproblem. Att skriva om antisemitismen som företeelse samt dess uppkomst och förekomst i Sverige idag skulle vara ett gigantiskt arbete som dessvärre skulle ta alldeles för lång tid i anspråk. Jag har därför i föreliggande uppsats valt att begränsa mig och kommer huvudsakligen att rikta in mig på att göra en diskursanalys av den debatt om antisemitism som Mikael Tossavainens rapport blev upphov till. Jag vill med uppsatsen försöka skildra skeendet samt tolka någon eller några aspekter av händelserna i ljuset av den debatt som följde rapporten Det förnekade hatet.

1.2 Syfte & frågeställning

Mattias Gardell hävdade att Tossavainens rapport Det förnekade hatet var byggd på ovetenskapliga grunder och därför inte skulle klara en källkritisk granskning. Bland annat menade han att rapporten tappade i trovärdighet eftersom den saknade förstahandskällor och istället bara innehöll intervjuer med lärare och föreläsare som arbetar på invandrartäta skolor i några svenska storstadsförorter.


Mikael Tossavainen och flera med honom menade att det i dagens Sverige är svårt, för att inte säga omöjligt, att prata öppet om judefientlighet. Speciellt gäller detta den nya form av antisemitism som Tossavainen menar växer fram bland grupper av arabiska och muslimska invandrare i Sverige. Samtidigt som Gardell pekade på rapportens brister, det vill säga avsaknaden av förstahandskällor, verkade han under inga som helst omständigheter vilja inse att antisemitism kan existera i de utpekade grupperna. Meningsskiljaktigheterna mellan Mattias Gardell och Mikael Tossavainen gav upphov till en tämligen oreflekterad diskurs.

Syftet med denna uppsats är att skildra den diskurs som följde Mikael Tossavainens rapport och att försöka reda ut huruvida antisemitism existerar bland araber och muslimer i dagens Sverige.

1.3 Material & Metod


Jag har i uppsatsen valt att tolka skeendet i debatten, med Tossavainens rapport Det förnekade hatet och de efterföljande debattartiklar den gav upphov till, som grund.


Lena Berggrens bok Nationell upplysning – drag i den svenska antisemitismens idéhistoria och Henrik Bachners Återkomsten – antisemitism i Sverige efter 1945, har jag använt för att lära mig mer om antisemitism, och då speciellt den svenska antisemitismens idéhistoria och utveckling.

Henrik Bachners och Jonas Rings rapport Antisemitiska attityder och föreställningar i Sverige, som de 2005 skrev på uppdrag av Brottsförebyggande rådet och Forum för levande historia, har jag använt för att bilda mig en uppfattning om i vilken utsträckning antisemitismen förekommer i de av Tossavainen utpekade grupperna. I samma syfte, men i betydligt mindre utsträckning, har jag även läst valda delar av den internationella rapporten Manifestations of antisemitism in the European Union, vilken författades av Werner Bergmann och Juliane Wetzel på Centrum för antisemitismforskning vid Berlins universitet, på beställning av Europeiska Unionens centrum för övervakning av rasism och främlingsfientlighet, EUMC. (European Monitoring Centre on Racism and Xenophobia)


De debattartiklar som förekommer i uppsatsen är hämtade från Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet, Sydsvenskan och Aftonbladet. Artiklarna är utskrivna från respektive tidnings hemsida på Internet. Samtliga i uppsatsen förekommande källor finns redovisade i referensavsnittet längst bak i uppsatsen.


1.4 Tidigare forskning


Inom ett så stort och viktigt ämne som antisemitism finns naturligtvis en hel del tidigare forskning att tillgå. För denna uppsats vidkommande är de som handlar om antisemitismen i Sverige de mest relevanta, och då speciellt den forskning som behandlar judefientlighetens förekomst och utbredning bland araber och muslimer. Inom detta specifika område har jag dessvärre inte stött på någon större omfattning texter.

Förutom den forskningsrapport som Mikael Tossavainen presenterade 2003, Det förnekade hatet – antisemitism bland araber och muslimer i Sverige, på vilken stora delar av denna uppsats bygger, vill jag dock nämna ytterligare några. I oktober 2004 publicerade Brottsförebyggande rådet (BRÅ), i samarbete med Forum för levande historia, rapporten Intolerans. I rapporten presenterades antisemitiska, homofobiska, islamofobiska och invandrarfientliga tendenser bland ungdomar på högstadiet och gymnasiet.


Mot bakgrund av resultaten från den attitydundersökningen gav BRÅ och Forum för levande historia Henrik Bachner och Jonas Ring i uppdrag att färdigställa en ny och fördjupad rapport om förekomsten av antisemitism bland svenskarna. Resultatet publicerades 2005 i rapporten Antisemitiska attityder och föreställningar i Sverige, vilken också berörs i denna uppsats. De övergripande frågeställningar Bachner och Ring försökte besvara i sin studie var: Hur utbredda är antisemitiska föreställningar och attityder i Sverige? Vilket genomslag har olika historiska och samtida antijudiska motiv och teman? Hur sammanhänger förekomsten av antisemitism med vissa sociala, politiska och andra bakgrundsförhållanden?


Rapporten byggde på en enkätundersökning i vilken 5000 personer tillfrågades om sin inställning till vissa givna påståenden. Svarsfrekvensen på undersökningen var 59 % och undersökningen bedömdes vara tillförlitlig. Det mest intressanta Bachner och Rings undersökning visade var att utbredningen av antisemitiska attityder tenderade att vara högre, för att inte säga mycket högre, bland invandrare med arabisk eller muslimsk bakgrund än i någon annan grupp i samhället.


Henrik Bachner har även i boken, tillika doktorsavhandlingen, Återkomsten – antisemitism i Sverige efter 1945 gjort en djupgående analys kring förekomsten av judefientliga attityder i efterkrigstidens Sverige, utan att fokusera på någon eller några speciella grupperingar i samhället. Återkomsten behandlar snarare det politiska klimatet i Sverige under nämnda tid och berör endast marginellt frågeställningarna i denna uppsats. Bachners avhandling ligger dock till stor del som grund för det deskriptiva första kapitlet i uppsatsen.


Detsamma kan sägas gälla Lena Berggrens avhandling Nationell Upplysning – drag i den svenska antisemitismens idéhistoria, vars innehåll snarare behandlar de antisemitiska strömningarna på den politiska högerflankens yttersta delar än påvisar förekomsten av judefientliga attityder bland araber och muslimer.


2 BAKGRUND TILL ANTISEMITISMEN

2.1 Ett historiskt perspektiv

Få folkslag i denna del av världen har genom historien utsatts för så markant och regelmässig förföljelse som judarna. Genom årtusenden har de varit föremål för verbala, likväl som, fysiska påhopp och förföljelser. Bland den digra skaran illdåd som judar utsatts för kan bland annat nämnas händelserna år 1096 då en tredjedel av den judiska befolkningen på franskt och tyskt område dödades av deltagare i det första korståget på väg till Palestina. Under 1300-talet kom nästa stora oroshärd för Europas judar då de fördrevs och jagades över stora delar av kontinenten, anklagade för att vara upphov till utbrottet av pesten. Redan år 1516 upprättade man i italienska Venedig det första gettot för judar och på 1800-talet krävde judeförföljelserna i Ryssland tiotusentals dödsoffer.
 Den senaste, och förmodligen värsta av massakrer på judar, Förintelsen, ändade under andra världskriget sex miljoner judiska liv.

Henrik Bachner, idéhistoriker vid Lunds universitet och författare till boken Återkomsten – antisemitism i Sverige efter 1945, menar att Västvärlden ända sedan slutet av andra världskriget, då Förintelsens innebörd och effekter blev vida kända, har lidit av ett kollektivt dåligt samvete gentemot judarna. Europa och dess invånare har genom åren burit på ett lika plågsamt som påtagligt arv av kolonialism, imperialism, rasism, nazism och folkmord.


Per T Ohlsson, ledarskribent på Sydsvenskan, menar i en artikel, bland annat med några av de ovanstående händelserna som grund, att Europa och européerna har ett särskilt ansvar ”att ständigt konfrontera och bekämpa antisemitism, och att detta i allra högsta grad gäller EU, som ju växte fram ur ruinerna från det världskrig Adolf Hitler startade mot den internationella judendomen”.


2.2 Judefientlighet, antisemitism och antisionism

Innan vi går vidare vill jag först förklara innebörden av termerna judefientlighet, antisemitism och antisionism. Ordet antisemitism kommer ursprungligen från det grekiska ordet anti, som betyder mot, och semit, som är benämningen på ett flertal folkslag i Sydvästra Asien, men som i den här sammansättningen syftar på judarna. Den som betecknas som antisemit är med andra ord fientligt inställd till judar. Ursprungsbetydelsen på ordet semit lär härleda ända till Gamla Testamentet och Första Mosebok 10:21-31, där det används för att omnämna och bestämma ättlingarna till Noas son Sem. Ordet semit förekommer, förutom i bemärkelsen antisemit, i stort sett annars bara när man talar om semitiska språk, vilka har sitt ursprung i Mellanöstern. Idag talar omkring 200 miljoner människor olika semitiska språk, av vilket det största och mest utbredda är arabiskan.


Uttrycket antisemit myntades av den tyske journalisten, tillika judehataren, Willhelm Marr, som 1879 publicerade en nidskrift, vars svenska översättning fick titeln; Judarnas seger över germanerne betraktad från social och politisk ståndpunkt. Marr’s avsikt med termen var att försöka illustrera en icke konfessionell antisemitism och att därigenom påvisa att konflikten inte längre handlade om kristna och judar, utan istället om germaner och judar.
 Enligt Marr var det alltså inte längre tal om en religiös motsättning, utan snarare en öppen konflikt med politiska, sociala, kulturella, ekonomiska och, framförallt, rasmässiga förtecken.


2.2.1 Definitioner på antisemitism


Antisemitismen är således en nonsensterm, men detta har emellertid inte hindrat att termen sedan länge är etablerad, såväl i dagligt tal som i forskningen, som en vedertagen beteckning på fördomar och fientlighet mot judar. Termens stora utbredning idag gör den också svår, för att inte säga omöjlig, att ersätta, men vissa forskare har valt att begränsa användandet av termen till den moderna tiden och dess nationalistiskt och rasistiskt färgade judefientlighet.


Svårigheten med att definiera ordet antisemitism grundar sig egentligen på att det handlar om ett oerhört brett problem som, traditionellt sett, har betecknat allt från mildare former av antijudiska fördomar till ett kraftigt och skoningslöst hat, som i sin allra värsta form tagit sig i uttryck i en önskan att fysiskt utplåna hela det judiska folket.
 Sociologen Helen Fein har kommit fram till följande definition på ordet antisemitism, vilken vunnit gehör bland forskare:


Antisemitism är ”en bestående latent struktur av föreställningar fientliga mot judar som kollektiv, vilka på det individuella planet manifesteras som attityder, och i kulturen som myter, ideologi, folkliga traditioner och bildspråk, och i handlingar – social eller legal diskriminering, politisk mobilisering mot judarna, och i kollektivt eller statligt våld – vilka resulterar i och/eller syftar till att fjärma, driva bort eller tillintetgöra judar just för att de är judar”.


En snarlik definition ges av Henrik Bachner som menar att antisemitismen idag borde förklaras som varande ett kulturellt, snarare än ett socialt eller ekonomiskt fenomen, som skapat en grogrund för omfattande negativa stereotypiseringar av judar.


Antisemitismen, som fenomen betraktat, är varken enhetligt och entydigt, utan tar sig olika skepnader och former på olika platser där den framträder. Enligt Henrik Bachner och Lena Berggren, idéhistoriker vid Umeå universitet och författarinna till boken Nationell upplysning – drag i den svenska antisemitismens idéhistoria, måste själva förekomsten av antisemitism tyda på att fenomenet inte har sin förklaring hos judarna själva, utan att idéerna istället måste sökas hos antisemitismens skapare.
 Bachner hävdar att förekomsten av judefientlighet i England, flera århundraden efter engelsmännens utdrivning av judar, i Ryssland långt innan judar ens tilläts bosätta sig i landet och i exempelvis Polen med Förintelsen i färskt minne, endast understryker detta faktum. Antisemitismen kan så att säga aldrig förklaras genom att hänvisa till vad judarna själva tycker och tänker, utan blir snarare en projicering av de fördomar och stereotypiska föreställningar människor genom historien har haft av judarna.


2.3 Den moderna antisionismens framväxt i Sverige

Jag vill här göra ytterligare en distinktion kring terminologin i uppsatsen. Den fientliga inställning gentemot judar jag diskuterar handlar i allra största utsträckning om termen antisemitism, det vill säga en fientlig inställning till den judiska folkgruppen. Innan jag går vidare vill jag bara förtydliga skillnaden mellan antisemitism och antisionism.


Antisionismen är en motreaktion på sionismen, en judisk nationell rörelse som växte fram under det sena 1800-talet och vars grundläggande målsättning var att lösa judarnas diasporaproblem. Man ville inom sionismrörelsen helt enkelt säkerställa och möjliggöra judarnas fysiska och kulturella överlevnad.
 Den moderna antisionismen i Sverige växte fram i kölvattnet efter Junikriget 1967 och kritiserade staten Israel och allt vad den stod för. Det är alltså viktigt att förtydliga att antisionismen inte har något emot juden, som sådan, utan istället förvägrar Israel, som stat, sin legitimitet.
 Antisemitismen har, historiskt sett, alltid angripit det som rättfärdigar judarnas hela existens och efter 1948 har staten Israel utgjort den största gemensamma nämnaren i den judiska identiteten, varför antisionismen efter 1967 blev en ny, och viktig, plattform för artikulering av fördomar mot judar.


I Sverige var antisionismen starkt knuten till, och i viss mån även utvecklad inom, den revolutionära marxistiska vänsterrörelsen. För flera av dessa rörelser, som exempelvis Clarté och KPML(r), sammanföll organisationernas stora genombrott med Junikriget 1967.
 Mängder av artiklar publicerades i tidsskrifter som Marxistiskt forum, Libertas och Proletären, och Henrik Bachner påpekar att man inom flera av rörelserna utmålade judarna som nazister och liknade och jämställde palestiniernas läge och förhållanden under kriget vid judarnas egen situation under Förintelsen.
 I en undersökning Bachner tillsammans med Jonas Ring och på uppdrag av organisationerna BRÅ och Forum för levande historia, genomförde 2005, och som jag återkommer till senare i uppsatsen, påvisar han att denna uppfattning faktiskt är relativt utbredd än idag. Av de 3000 personer som svarade i nämnda undersökning svarade hela 26 % att de helt eller delvis instämde i påståendet att Israels behandling av palestinierna påminde om nazisternas behandling av judarna under andra världskriget.


Den antisionism som började växa fram efter 1967 innebar något radikalt annorlunda än den judefientlighet som dittills hade verkat i Sverige. Den kritiserade inte sionismen på samma sätt som andra ideologier tidigare gjort och angrep heller inte sionismen för vad denna rörelse eller ideologi stod för. Istället angreps en sionism som i väldigt stor utsträckning var en fantasikonstruktion och som i mångt och mycket vilade på antisemitiska myter och föreställningar.


Negativa stereotypiseringar om judars påstått negativa egenskaper användes som legitima yttringar i rättfärdigandet av staten Israels utplånande,
 De vänsterradikala rörelserna dammade av och återanvände gamla föreställningar om att judarna kollektivt var ansvariga för Jesu död och varnade bland annat högljutt för att Israels uppkomst inte var annat än ”ett drag från de imperialistiska staternas sida för att skaffa sig ett brohuvud i Västasien”
. Kravet på ett utplånande av en existerande och av världssamfundet erkänd stat, menar Bachner är helt unikt i modern politisk historia. Det framstår som både irrationellt och ologiskt, menar han vidare, om det betraktas utifrån de faktiska förhållanden som präglat Israels politik. Trots de eventuella bristerna i dess demokrati, diskrimineringen av palestinierna och ockupationen av främmande territorium är dessa fenomen inte på något sätt unika för Israel,
 och inga andra länders existens har någonsin ifrågasatts på grund av dessa faktorer.


2.4 Olika centrum för spridning av antisemitisk propaganda


Antisionismen har historiskt sett inte varit något explicit för Sverige utan tvärtom utgjort ett internationellt fenomen med tre huvudsakliga centrum; dels Sovjetunionen och det kommunistiska Östeuropa, dels nazismen och fascismen, samt den tidigare nämnda revolutionära marxistiska vänsterrörelsen. I Sverige hade ända fram till andra världskrigets slut antijudiska fördomar förekommit i relativt stor omfattning och delvis varit såväl socialt, som politiskt, accepterade. Det är dock sannolikt att anta att denna, den folkliga antisemitismen, avtog i styrka efter kriget, som en effekt av bland annat Förintelsen.


Efter krigsslutet blev staten Israels födelse, den 14 maj 1948, ur många aspekter en kontroversiell händelse. Vissa händelser i efterkrigstidens historia har gjort att många anser att judar i allmänhet, och Israel i synnerhet, inte förtjänar det medlidande som annars vore dem berättigat genom de händelser som kantat deras historia. Återigen vill jag nämna Junikriget 1967, som kan sägas vara brytpunkten och startskottet för den nya antisionismen, men även invasionen av Libanon 1982, som fick stort gehör i världen och åter frammanade många judefientliga uttalanden och artiklar. Aktioner som dessa gjorde Israel till en ockupationsmakt, vilket är något man än idag får betala ett oerhört högt pris för.


I den av EU-kommissionen beställda opinionsundersökningen Iraq and peace in the world
 framgår det att av 7500 tillfrågade personer i 15 EU länder anser hela 59 % att Israel är den stat som utgör det enskilt största hotet mot världsfreden. Per T Ohlsson förundras över det faktum att i samtliga länder, Italien undantaget, har en majoritet av befolkningen uppfattningen att den judiska staten, omgiven av fiender och med endast sex miljoner invånare, är världens farligaste land. Resultatet av undersökningen fick kommissionens ordförande, Romano Prodi, att undra om medierapporteringen från området möjligen kunde förklara varför så många européer har bilden av Israel som hotfullt och aggressivt. Var det våra fördomar eller reell antisemitism som hade påverkat attityderna? Svaret på hans fråga lär vi aldrig få veta.


3 MIKAEL TOSSAVAINENS RAPPORT

3.1 Det förnekade hatet – antisemitism bland araber och muslimer i Sverige


I oktober 2003 presenterade Mikael Tossavainen, doktorand på historiska institutionen vid Lunds universitet, en rapport med titeln Det förnekade hatet – antisemitism bland araber och muslimer i Sverige, i vilken han gör gällande att antisemitismen lever och frodas på gator och torg och att det framförallt är hos invandrare, företrädesvis med arabisk eller muslimsk bakgrund, som denna fientlighet existerar. Tossavainen menar att det nu, till skaran innehållande gamla Sovjetunionen, nazismen och den radikala vänstern, är dags att lägga till även arabvärlden som ett fjärde propagandacentrum för antisemitismen och hävdar att judefientligheten bland arabiska och muslimska invandrare i Europa är ett stort och växande problem.
 Tossavainen hävdar att den redan existerande inhemska antisemitismen i Mellanöstern späddes på under 1800-talet, då européer erövrade den muslimska världen och samtidigt började sprida en europeisk kultur och civilisation bland muslimerna. Förutom olika idéer om politik, litteratur, vetenskap och medicin, menar han, importerade man också Europas nästan tvåtusenåriga judehat. Ända sedan kristendomens födelse har judar förföljts och trakasserats och inom den moderna forskningen är man idag relativt överens om att man ska titta på antisemitismen, framförallt som ett kristet fenomen, framvuxet parallellt med kristendomen och dess spridning.
 Inplanteringen av judehatet skedde dels via kristnade araber och dels via muslimska nationalister som enligt Tossavainen attraherades av västlänningarnas moderna rasistsiska teorier. Attraktionen för, och exploateringen av, judehatet hänger samman, menar han, med motsättningarna mellan judisk och arabisk nationalism och sedermera den arabisk-israeliska konflikten.

Det är denna antisemitism som Tossavainen menar lever vidare bland olika grupper av arabiska och muslimska immigranter i Europa. Den frodas främst i de segregerade förorterna till London, Paris, Marseille och en rad andra städer, även i Sverige, där problemen hittills uppmärksammats och koncentrerats till vissa förorter till Stockholm, Göteborg och Malmö. Isoleringen från det nya hemlandets kultur och kvarlevandet av ursprungslandets kultur, via exempelvis satellit-tv och Internet bidrar till att den finns kvar.


Mikael Tossavainen oroas över det faktum att medan nazistisk hets mot judar möts av motstånd och kraftiga avståndstaganden så möts judehat med arabiska eller muslimska förtecken av tystnad och acceptans. Det faktum att varken skolledningar, politiker eller journalister i dagens Sverige verkar vilja, eller våga, ta upp frågan är högst oroande och farligt. Inte heller denna form av antisemitism får bagatelliserar eller förnekas, menar han. Tossavainen är, som författare, ytterst medveten om de risker en rapport av detta slag medför och betonar därför tidigt två viktiga aspekter; för det första att man bör påminna sig om att antisemitismen inte är ett specifikt arabiskt eller muslimskt problem – negativa attityder mot judar förekommer i flera olika kulturer och befolkningsgrupper.


För det andra, menar han, hyser naturligtvis inte alla araber och muslimer antijudiska fördomar, och rapporten syftar inte heller till att peka ut eller stigmatisera svenska araber och muslimer, som många gånger själva är utsatta för rasistiska fördomar och diskriminering. Anledningen till att han ändå publicerade rapporten är att antisemitismen bland araber och muslimer, till skillnad från den som oftast kommer till uttryck inom nazistiska kretsar, oftast inte berörs eller bemöts i den offentliga debatten, vilket han anser är direkt felaktigt och önskar ändra på. Tossavainens syfte med rapporten är helt enkelt att försöka klargöra huruvida antisemitismen förekommer och sprids bland araber och muslimer i Sverige, samt vilka uttryck detta i så fall tar sig.

Mikael Tossavainen är, precis som många av sina kollegor, av uppfattningen att det är svårt att göra en heltäckande definition av vad antisemitismen är, men menar att det under alla omständigheter alltid rör sig om någon form av negativa attityder och föreställningar om judar. Han framhåller att Koranen och annan muslimsk religiös tradition, likväl som gamla nedärvda kristna antisemitiska tankegångar, är de huvudsakliga källorna i den moderna arabiska antisemitismen. Framförallt angriper man judarna på två punkter; för det första anklagas de kategoriskt för att ha svikit förbundet de slutit med Gud och för det andra anklagas de för att ha motarbetat Mohammed. Tossavainen påpekar att Israel i arabvärlden framställs som inget mer än ett kolonialt projekt – en främmande enklav – i det muslimska ”kärnlandet” i Mellanöstern. Dessutom, tillägger han, är Israel en judisk stat, där ett folk som enligt islam endast kan leva underställda muslimer inte bara erhåller full suveränitet, utan dessutom styr över muslimer.


Idag är antisemitismen i arabvärlden så omfattande och accepterad att den kan träffas på i alla sammanhang. Förutom att den, mer eller mindre ogenerat, propageras av regimer och religiösa auktoriteter, sprids den även via universitet, press, radio, moskéer och skolböcker. Vissa av de araber och muslimer som flyttat till Europa under de senaste årtiondena har fört med sig sina negativa föreställningar om judar och nya generationer invandrare kan idag, tack vare den nya tidens teknik med Internet i spetsen, exponeras för arabisk antisemitism. Ett av problemet med denna form av antisemitism är, enligt Tossavainen, att de judar dessa invandrare uppger att de avskyr bara är att betrakta som abstraktioner. Några ”riktiga” judar har de nämligen aldrig träffat och någon egentlig kunskap om dem har de inte heller. Ofta kommer attityderna från hemmiljön där de präglas att helt enkelt tycka illa om judar.


När Mikael Tossavainen gör avstamp i undersökningen gör han det i skolans värld. Han har under arbetet med rapporten intervjuat ett tiotal personer med mångårig erfarenhet av situationen i, främst, förortsskolor i svenska storstäder. Gemensamt för skolorna är att de alla har stor, eller väldigt stor, andel elever med arabisk och/eller muslimskt ursprung. Lärarna på dessa skolor rapporterar att vissa arabiska och muslimska elever bär på ett öppet judehat som, i mildare form, bland annat kan ta sig i uttryck i vägran att studera judendomen, och i sin värsta skepnad kan innebära ett kategoriskt förnekande av Förintelsen eller en beundran av Adolf Hitler. Tossavainen pekar på en intressant aspekt då han påvisar en relativt tydlig åtskillnad mellan invandrareleverna när det handlar om spridningen av antijudiska fördomar. Elever som är muslimer av icke-arabiskt ursprung, som turkar eller bosnier, menar han generellt sett mer sällan uppvisar antisemitiska åsikter än vad arabiska elever gör. Även bland elever med arabiskt ursprung påvisar han en skillnad mellan exempelvis marockaner, som visar upp betydligt färre antijudiska fördomar än exempelvis libaneser, syrier och palestinier. Gemensamt för de flesta av dessa elever är att de kan sägas leva isolerade från det svenska samhället, och samtliga lärare Tossavainen intervjuat menar också att problem med antisemitism, i mångt och mycket, faktiskt är ett integrationsproblem.


Vid sidan om att studera situationen i skolorna har Tossavainen även undersökt förekomsten av antisemitiska uttalanden och inlägg på några svenskspråkiga islamsiska hemsidor på Internet och samtalat med säkerhetsansvariga på några judiska synagogor i Sverige, i ett försök att kartlägga förekomsten av trakasserier mot judar. När det gäller Internet hävdar han att många svenskspråkiga hemsidor faktiskt sprider antijudiska fördomar och samtidigt som han påpekar att flertalet av debattinläggen med antisemitiska åsikter visserligen kan vara skrivna av icke-muslimer, det går inte att utesluta, innebär det ett oroväckande faktum att de tillåts ligga kvar på sidorna och att ingen opponerar sig, eller ens ifrågasätter, dem. Säkerhetsansvariga vid de judiska församlingarna runt om i Sverige uppger att de har noterat en tydlig ökning av antalet trakasserier av, hot mot, och angrepp på, judar i det svenska samhället från araber och muslimer under de senaste åren.


Under 2002 rapporterades 95 olika incidenter
, bland dessa förekommer hot, skadegörelse och trakasserier, likväl som rena överfall, på judar i Sverige. Av dessa incidenter har 17 stycken kunnat härledas till den arabiska och muslimska miljön, åtta till extremhögern och två till den radikala vänstern. Under april samma år rapporterades hela 41 fall av trakasserier. Tossavainen pekar på att Israel under samma period, april 2002, intensifierade sina insatser på de ockuperade områdena men betonar dock att man inte får tolka detta faktum som att den israeliska statens politik och agerande i Mellanöstern skapar antisemitism, utan stödjer sig istället på Henrik Bachner, som i tidsskriften Judisk krönika (nr 4 2002) menar att det snarare än att skapa en ny, aktiverar en redan existerande judefientlighet.


Under de senaste åren, menar Tossavainen, har, mot bakgrund av Mellanösternkonflikten, likväl som händelserna i USA den 11 september 2001 och Irakkriget, judefientligheten lett till en våg av propaganda, våld och hot riktad mot europeiska judar resulterat i misshandel, skändade begravningsplatser och brända synagogor i hela Europa. Tossavainen hävdar i sin rapport att antisemitismen bland svenska araber och muslimer, liksom i övriga Europa, måste ses mot bakgrund av den internationella situationen, men också i ljuset av den utbredda antisemitismen i arabvärlden och i många icke-arabiska muslimska stater och länder. Det är således inget nytt fenomen som tagit sig till Sverige, utan ett djupt rotat, närmast strukturellt, förakt för det judiska folket som genom århundraden rotat sig och vunnit både i legitimitet och i antal anhängare.


4 HENRIK BACHNER & JONAS RINGS RAPPORT


4.1 Antisemitiska attityder och föreställningar i Sverige


Jag vill här också lyfta in en annan rapport, vars legitimitet i uppsatsen jag styrker med att den några år efter Mikael Tossavainens rapport, och den debatt den gav upphov till, skänker nytt ljus på det centrala i debatten, nämligen den eventuella förekomsten av antisemitism bland araber och muslimer i Sverige.


Henrik Bachner och Jonas Ring, fil dr i kriminologi, gav år 2005 ut rapporten Antisemitiska attityder och föreställningar i Sverige. Rapporten skrevs på uppdrag av Brottsförebyggandet rådet (BRÅ) och Forum för levande historia och byggde på en omfattande undersökning bland 5000 svenskar mellan 16 och 75 år. Bachner och Ring redovisar resultaten från den kartläggning av antijudiska fördomar och förhållningssätt som de svarande uppgav att de hade. Författarnas primära frågeställning var bland annat att utreda hur utbredda antisemitiska föreställningar och attityder är i dagens Sverige, vilket genomslag olika historiska och samtida antijudiska motiv och teman har, samt den för denna uppsats kanske viktigaste frågan, om förekomsten av antisemitism kan sägas hänga samman med vissa bakgrundsförhållanden, exempelvis nationellt ursprung, bland de tillfrågade individerna. Det mest påfallande mönstret i undersökningen, menar Bachner och Ring, gäller resultaten från den tillfrågade gruppen personer som betecknar sig själva som muslimer. I denna grupp finner man på attitydskalorna jämförelsevis stora, eller mycket stora, andelar i kategorin som påstår sig ha kraftiga antijudiska tankar och att tendensen är densamma bland muslimska ungdomar.


Bachner och Rings undersökning visar att andelen muslimer i Sverige som tar avstånd från antisemitiska påståenden är betydligt mindre än i övriga grupper medan den andel muslimer som bär på en kraftig antisemitisk inställning är avsevärt mycket större.
 Resultatet från rapporten visar att av den totala andelen svarande, ca 3000 eller drygt 59 %, uppgav ca 5 % att de bar på en stark och konsekvent antisemitisk inställning. I en jämförelse pekar Bachner och Ring på att motsvarande siffra i gruppen invandrare med muslimsk eller arabisk bakgrund är hela 39 %.


Antisemitiska uppfattningar mot judar är, enligt Bachner och Ring, således mer utbredda bland invånare med utländsk, och i synnerhet muslimsk, bakgrund än bland andra svenskar. Antisemitismens större utbredning i den muslimska gruppen kan sannolikt ha en mängd olika förklaringar men en av de viktigaste orsakerna torde, enligt Bachner och Ring, vara den relativt öppna judefientlighet som ofta propageras i arabvärlden och delar av den icke-arabiska islamiska världen och som därifrån förs vidare till olika grupper i Europa och Sverige. Denna antisemitism kan även grundas i social, likväl som av ekonomisk segregation i det nya hemlandet
 och ges sannolikt också näring av Mellanösternkonflikten - även om Bachner och Ring är noga med att poängtera att kritik riktad mot staten Israel inte ska betraktas som antisemitism.


Den samtida antisemitismen bland araber och muslimer, är i många viktiga avseenden förbunden med konflikterna i Israel-Palestinakonflikten och de reaktioner dessa utlöser.

Men, än en gång känns det befogat att förtydliga att Israels politik och agerande i nämnda konflikt inte i sig orsakar antisemitism. Eftersom Israel är en judisk stat kan dess handlande dock aktivera och möjligen också accentuera redan existerande negativa attitydföreställningar gentemot judar.

5 EN SKILDRING AV DEBATTEN SOM FÖLJDE TOSSAVAINENS RAPPORT

5.1 Tossavainen och Oredsson presenterar rapporten

Den 20 oktober 2003, samma dag som rapporten Det förnekade hatet – antisemitism bland araber och muslimer i Sverige publicerades, skrev dess författare Mikael Tossavainen tillsammans med historieprofessorn vid Lunds universitet, tillika ordföranden för Svenska Kommittén Mot Antisemitism som var beställare av rapporten, Sverker Oredsson en artikel i Dagens Nyheter. I artikeln, som i grova drag beskriver rapportens innehåll, skriver de inledningsvis att de flesta svenskar idag lever i tron ”att antisemitismen är ett utdött fenomen i vårt land”
 och att de flesta svenskar har uppfattningen att judar inte möter mer fördomar än vad exempelvis danskar eller smålänningar gör. Med artikeln såväl som rapporten som stöd vill Tossavainen bevisa att denna mer eller mindre vedertagna uppfattning är felaktig.


Tossavainen hävdar att svensk inrikespolitik, eller åtminstone den stora breda mittfåran av densamma, efter andra världskrigets slut i princip varit förskonad från antisemitism. I den mån öppet judehat har funnits under nämnda tid har den endast gjort det bland mindre grupper på de extrema höger-, respektive vänsterkanterna. Under de senaste decennierna, menar Tossavainen, har emellertid ytterligare en form av antisemitism börjat spridas i de svenska storstädernas förorter, och därmed också hamnat på den politiska agendan.


Det handlar om ett judehat som förs fram under islamsk flagg och som vinner anhängare och legitimitet bland olika grupper av araber och muslimer i Sverige. Israels existens, eller rättare sagt, förekomsten av en judisk stat mitt i det som uppfattas som muslimskt land, och den nuvarande politiska situationen i Mellanöstern, menar Tossavainen, underblåser antisemitiska och antisionistiska stämningar i hela arabvärlden. Just sionismen, föraktet för staten Israel, är den primära måltavlan bland araber och muslimer, men tyvärr, menar han, upprätthålls alltför sällan skillnaden mellan israeler, sionister och judar, varför propagandan ofta går långt utöver vad som kan kallas kritik av den israeliska politiken och istället blir en ”demonisering” av det judiska folket och därmed också bör definieras antisemitism, snarare än antisionism. Tossavainen och Oredsson poängterar i artikeln att den muslimska befolkningen i Sverige är en mycket heterogen grupp och att långt ifrån alla araber och muslimer i Sverige bär på antisemitiska uppfattningar.


En fråga de i artikeln söker svar på är varför förekomsten av antisemitism bland araber och muslimer inte debatteras i svensk media? De funderar på om landets debattörer saknar kunskap om islam och därför inte vågar uttala sig om islamisk antisemitism, eller om man helt enkelt har svårt att dra en giltig och definitiv linje mellan antisionism och antisemitism. Kanske drar sig debattörerna för att kritisera en redan utsatt grupp av rädsla för att ytterligare spä på rasismen i allmänhet och islamofobin i synnerhet? Oavsett vad svaren kan komma att bli understryker de att vi aldrig någonsin får acceptera att frustrationen över vad som händer i Mellanöstern går ut över svenska judar.


5.2 Vissa kritiserar islam och får själva kritik

I ljuset av Tossavainen & Oredssons presentation av rapporten skrev författaren och journalisten Magnus Karaveli en artikel, i vilken har går hårt åt islam och dess förekomst i Sverige.
 Han kallar islam Sveriges snabbast växande folkrörelse och menar att spridningen av islam i Sverige och acceptansen gentemot densamma kommer att få oundvikliga konsekvenser för vårt samhälle. Nationen, menar Karaveli, kommer som kulturell gemenskap att urholkas när ”politiker både till höger och vänster uppmuntrar kulturell separatism som slöjor, bönepauser och muslimska friskolor”
. Karaveli stryker under på att antisemitismen bland unga muslimska invandrare växer och menar att endast en politik som underlättar och möjliggör en försvenskning av invandrarna kan stoppa den islamiska trenden, innan han syrligt avslutar artikeln med att islam annars kommer att prägla mer av Sverige än vad vi idag kan föreställa oss. Han påstår att islamisterna i Sverige tar sig allt större frihet och att muslimska föräldrar idag exempelvis kräver att deras döttrar ska få slippa skolornas gymnastikundervisning. Om Sverige bifaller deras önskemål menar han att morgondagens krav kommer att innebära att en fullständig könssegregation i undervisningen genomförs. Demokrati och politisk frihet gör att islamisterna, som han konsekvent kallar dem, ges möjlighet att flytta fram sina positioner.


Karavelis artikel stod inte oemotsagd länge. Redan dagen därpå gick Nils Funcke i svaromål i samma tidning,
 och hans artikel åtföljdes av ytterligare en genom Lars Linder dagen efter.
 Dessa herrar hävdade att Karaveli inte har något som helst fog för det han påstår och Linder går så långt som att påstå att Karavelis artikel är ”djupt olycksbådande” och ”borde tas upp i retorikundervisningen som exempel på förledande, smygfascistisk demagogi.”
 Funcke manar till respekt för människovärdet och påpekar att det (människovärdet), oavsett vad Karaveli påstår, finns i islam lika mycket som i kristendomen och Linder uppmanar sina läsare att inte tro på Karavelis skräckinjagande profetior. Tro inte på dem som försöker väcka dina misstankar mot andra, i nationens, folkets eller den allmänna ordningens namn, skriver han, för de har alltid haft fel och kommer alltid att ha det.


5.3 Mattias Gardell kritiserar Tossavainens artikel och rapport


Den 12 december 2003 publiceras en artikel av religionshistorikern och nuvarande professorn vid Uppsala universitet, Mattias Gardell, i DN.
 Under rubriken Falska fakta om islam angriper han dels Magnus Karavelis artikel och dels Tossavainens rapport om judefientlighet bland araber och muslimer. Gardell skräder inte orden när han sågar Karavelis dystopiska ståndpunkter och uppger att han räds när han ser tendenser i samhället som tyder på att stereotypiseringar av muslimer, som varande det skrämmande hotet mot det goda och anständiga svenska samhället, vinner genklang. För tyvärr, konstaterar han, är inte Karavelis islamofobiska retorik unik. Rädslan för islam och muslimer, menar Gardell, vilar på en lång tradition som med rötter i korstågen vidareutvecklades under kolonialtiden och som sedermera fått förnyad aktualitet sedan kommunismen försvann som hotbild mot västvärldens öppna och demokratiska världsordning. Gardell menar att denna rädsla på svensk mark flera gånger under de senaste åren flammat upp och påpekar det något paradoxala i ”att samtidigt som förespråkare för Sveriges politiska och intellektuella huvudfåra markerar ett kraftigt avståndstagande från rasism och antisemitism, så blåser islamofobiska vindar fram och drar med sig ledarskribenter och akademiker utan att allt för många höjer på ögonbrynen”.


Gardell skärskådar därefter Mikael Tossavainens rapport och konstaterar att den fick ett stort genomslag, såväl i Sverige som internationellt, vilket, menar han, delvis bör förklaras med att rapporten varken redogör för innehållets material eller undersökningens metod. När man studerar Tossavainens rapport närmare menar nämligen Gardell att den presenterade bilden bleknar och modifieras avsevärt. Det som framförallt kritiseras är att Tossavainen ”inte alls undersökt förekomsten av antisemitiska föreställningar bland araber och muslimer”
, vilket Gardell belägger med det faktum att Tossavainen inte talat om saken med en enda arab eller muslim.


Han anmärker också på Tossavainens motsägelsefulla uttalande att rapporten egentligen inte kan säga något med bestämdhet om omfattningen av antisemitism i de utpekade grupperna samtidigt som han i samma rapport hävdar att resultaten av undersökningen både är illavarslande och entydiga. Gardell vänder sig mot hela rapporten och menar att även om Tossavainens syfte med studien förhoppningsvis inte varit att på något sätt stigmatisera svenska araber och muslimer, är detta trots allt en klen tröst för de personer som likafullt pekas ut.


5.4 Fler kritiska röster

Ytterligare en motrapport, i princip helt och hållet grundad på Mattias Gardells artikel publiceras senare av signaturen Abu Y på en muslimsk hemsida.
 Skriftställaren menar, liksom Gardell, att det inte är möjligt att komma fram till Tossavainens slutsatser i rapporten utan att göra avkall på, vad han kallar, de korrekta vetenskapliga metoderna. Om det hade gått att uppnå samma resultat genom att använda sig av primärkällor – i det här fallet muslimer och araber, – menar han, hade inte författarna behövt förkasta dem till förmån för sekundärkällor som med all säkerhet skulle komma att ge dem den information de behövde för att komma fram till det önskade, och sedermera också publicerade materialet.


Även Johanne Hildebrandt på Aftonbladet skriver i en artikel att avsaknaden av legitima förstahandskällor urvattnar Tossavainens rapport.
 Hon påstår sig i artikeln ha kontrollerat Tossavainens alarmerande uppgifter om att muslimska skolelever i Sverige vägrar läsa om judendomen, och finner till sin förvåning att samtliga uppringda rektorer och lärare på de utpekade skolorna inte alls känner igen sig i Tossavainens beskrivningar. Däremot, tillägger hon, hade man vid något tillfälle haft problem med föräldrar som inte ville att deras barn skulle följa med på skolans studiebesök till en moské. En lärare berättade för Hildebrandt att de visserligen har problem med generaliseringar, men att det ofta visar sig att eleverna ställer sig kritiska till Israels politik och agerande i Mellanösternkonflikten, inte till judarna i sig och att det därför skulle handla om antisionism istället för antisemitism.


5.5 Tossavainen försvarar sin rapports legitimitet

En vecka efter det att Gardells första artikel publicerats går Mikael Tossavainen och Sverker Oredsson till motangrepp. I artikeln Bortförklara inte antisemitismen
 menar de att Gardell, bland annat genom förvrängningar och smutskastning, vill bortförklara förekomsten av antisemitism bland grupper av araber och muslimer i Sverige. Gardell påstås i artikeln förtiga det faktum att antisemitismens centrum idag finns i den arabiska och islamiska världen och att detta oundvikligen påverkar arabiska och muslimska minoriteter i olika delar av Europa, däribland Sverige.

Tossavainen och Oredsson försvarar rapportens legitimitet och menar att det klart och tydligt framgår att dess innehåll bygger på begränsat material och att den heller inte gör något anspråk på att säga något om utbredningen av antisemitism i de grupper som undersökts. De understryker att rapporten inte på något vis antyder att antisemitism skulle vara ett specifikt arabiskt eller muslimskt problem och framhåller att följderna av rapporten och dess innehåll inte får leda till en stigmatisering av svenska araber och muslimer. Tossavainen och Oredsson går också till angrepp mot det faktum att Gardell i sin artikel föser ihop rapporten med Magnus Karavelis, som de uttrycker det, minst sagt, fördomsfulla artikel om islam och menar att Gardell verkar vilja tysta varje diskussion om denna form av judehat och dessutom tycks vilja göra det med hjälp av smutskastning och illasinnad polemik.


Tossavainen och Oredsson stöder sig i sin artikulering bland annat på det faktum att flera svenska muslimer, efter rapportens publicering, gett den sitt stöd och bekräftat dess resultat. Riksdagsledamoten Nalin Pekgul, likväl som Mehmet Kaplan, från Sveriges unga muslimer och Abd al Haqq Kielan, ordförande i Svenska islamiska samfundet, har samtliga förklarat att antijudiska fördomar är vitt spridda inom delar av den muslimska befolkningen i Sverige och att de oroas över detta faktum.


Tossavainen och Oredsson menar att förekomsten och spridningen av antisemitism bland araber och muslimer i Sverige är allvarlig och att det är ytterst angeläget att föra en debatt om dess orsaker och att försöka hitta möjliga vägar att bromsa utvecklingen. Det faktum att Gardell vill ta död på detta samtal genom att förneka problemet och samtidigt förtala dem som påtalar det, ser de som ytterst beklagligt.


5.6 Gardell förtydligar sig

Redan dagen efter, den 21 december 2003, svarar Mattias Gardell på Tossavainens och Oredssons artikel. Under rubriken Låt oss vara sakliga
 önskar han reda ut vad han menar och exakt vad i Tossavainens rapport han motsäger sig. Han påpekar att antisemitism och islamofobi är två närbesläktade fenomen, vars företrädare ”tror sig besitta en dold sanning, gärna underbyggd med vetenskapliga argument”
.


Gardell menar att han i sin första artikel ifrågasatte den vetenskapliga hållbarheten i Mikael Tossavainens rapport och som svar bemöttes av svavelosande angrepp. Det är med andra ord inte i första hand rapportens egentliga innehåll Gardell vänder sig mot, utan snarare skjuter han in sig på avsaknaden av dess vetenskapliga hållbarhet. Han menar att han, efter att ha läst rapporten, tvingades konstatera att den helt enkelt inte höll för en källkritisk granskning.


Det visade sig, menade Gardell, och som jag tidigare nämnde, att Tossavainen inte alls studerat förekomsten av antisemitiska föreställningar bland araber och muslimer i Sverige, då han under arbetet med rapportens material inte intervjuat eller på annat sätt samtalat med en enda arab eller muslim. Istället, hävdar Gardell, var rapporten baserad på tre olika kategorier sekundärkällor vars användbarhet, av rapportens författare, endast bristfälligt kan sägas ha utvärderats. De sekundärkällor Gardell här syftar på är intervjuerna med ett tiotal lärare och föreläsare på ett antal förortsskolor, den eventuella förekomsten av antisemitiska uttalanden på svenskspråkiga muslimska hemsidor samt samtal med säkerhetsansvariga på några judiska synagogor.


Som forskare, hävdar Gardell, är det förvånande att en professor och en doktorand tar så lättvindligt på, det han benämner, grunderna i det vetenskapliga hantverket. Än mer förvånande är det, fortsätter han, att man inte ska kunna föra en saklig diskussion utan att behöva anklagas för förtal. Mattias Gardell menar sedan att det mycket väl kan vara så att det förekommer antisemitiska föreställningar bland Sveriges araber och muslimer och att dessa föreställningar har sitt ursprung i Mellanöstern, precis som det kan vara så att det förekommer antiarabiska och islamofobiska föreställningar bland Sveriges judar och att dessa likaledes kan tänkas ha sitt ursprung i samma område. Utsträckningen av dessa fördomar menar han dock att det är svårt att veta något specifikt om, eftersom inga vetenskapligt hållbara undersökningar ännu genomförts. Gardell avslutar i sin artikel därefter polemiken med att konstatera ämnets absoluta känslighet, inte minst på grund av det faktum att debatten faktiskt riskerar att befrämja och ytterligare spä på och fördjupa det som från början var tänkt att bekämpas.


5.7 Gardell angriper svensk israelpolitik


Jag vill här lägga till ytterligare ett debattinlägg som Mattias Gardell publicerade i år, 2006. I artikeln
, som inte har någonting med Mikael Tossavainens rapport om antisemitism att göra, går Gardell till angrepp mot det han menar är den Svenska regeringens dubbelmoral kring Israel-Palestina frågan. Gardell ifrågasätter varför Sverige, istället för att välkomna att palestinierna tagit steget mot demokratiska värderingar - trots att de inte ens är att betrakta som en självständig stat, straffar de palestinska väljarna genom att vägra samtala med de folkvalda representanterna Hamas och att frysa och vägra betala ut redan utlovade bidrag till de palestinska myndigheterna. Framförallt är det två angivna skäl som Gardell vänder sig mot; för det första att Hamas inte erkänt staten Israel och för det andra att Hamas betraktas som en terroristorganisation.

När Gardell besvarar dessa orsaker pekar han främst på att det faktum att Israel inte erkänt staten Palestina inte betraktas som ett skäl för den svenska regeringen att avbryta förbindelserna med den israeliska regeringen, samt att de definitioner på internationell terrorism som FN deklarerat och som, enligt Gardell, USA ligger bakom, stämmer som exakta beskrivningar på Israels agerande i framförallt Palestina och Libanon.


Gardell undrar varför den svenska regeringen inte terroriststämplar den israeliska regeringen, precis som man gjort med den palestinska, och menar att det förefaller som att regeringens bedömningar av våldsaktionerna i Israel-Palestinakonflikten varierar efter förövarnas identitet. Han hävdar vidare att de dubbla måttstockar som Sverige, tillsammans med andra utpekade – som EU och USA, använder sig av i samtal rörande Mellanösternkonflikten är en mycket viktig del av problemet och att det därmed också finns en möjlighet att häri hitta en lösning, nämligen att använda samma principer och bedömningar på alla i konflikten förekommande aktörer.


Eftersom denna utsvävning inte har något med uppsatsens sakfråga att göra vill jag endast rättfärdiga dess medverkan med förklaringen att den kan tydliggöra Gardells ställning i Mellanösternkonflikten och därmed också inställning till staten Israel. Jag påstår absolut inte att Mattias Gardell är antisionist, utan vill med detta enbart klargöra att hans ståndpunkter när det handlar om den eventuella förekomsten av antisemitism bland araber och muslimer i Sverige naturligtvis kan vara färgad av en generell inställning i Israel-Palestinakonflikten.


6 EN DISKURSANALYS AV DEBATTEN

När Mikael Tossavainens rapport, Det förnekade hatet – antisemitism bland araber och muslimer i Sverige, publicerades, blev det startskottet för en serie inlägg och kommentarer på debattsidorna i några av våra största dagstidningar. Att ursprungsrapporten, likväl som den artikel Tossavainen, tillsammans med Sverker Oredsson, publicerade i Dagens Nyheter i oktober 2003 skulle komma att åtföljas av ytterligare kommentarer var ingen större överraskning. Men att artiklar följde som, likt Magnus Karavelis, starkt kritiserade islam samt ifrågasatte muslimernas rättigheter att praktisera sin religion i Sverige, med förbehållet att de på sikt skulle komma att prägla vårt land i omfattningar vi idag inte kan förstå, var, åtminstone för mig, desto mer överraskande och var också något som Mattias Gardell kraftigt ifrågasatte. Detta kom nu, tillsammans med Tossavainens påstått ovetenskapliga tillvägagångssätt under författandet av rapporten, att utgöra något av själva essensen i den efterföljande debatten.


6.1 Svårt skilja på antisemitism och antisionism


En av orsakerna till att debatten nästan tenderade att urarta och istället för att bli ett viktigt inslag i samhällsdebatten närmast kom att bli ett forum för någon sorts personlig upprättelse mellan herrarna Tossavainen och Gardell, är med största sannolikhet att ämnet som sådant, i Sverige precis som i många andra länder, är väldigt känsligt och närmast tabubelagt. Antisemitismen är en styggelse och förekomsten av densamma i grupper som, precis som de utpekade judarna, själva kan sägas lida och vara marginaliserade ökar naturligtvis risken för att även de får det ännu svårare att acklimatiseras i ett samhälle som många gånger ger sken av att inte vilja ha dem.


En annan orsak som förmodligen bidrog till det infekterade samtalsklimatet i debatten kring Tossavainens rapport handlar sannolikt om svårigheten i att separera och hålla isär de snarlika begreppen antisemitism och antisionism. Ofta verkar mer eller mindre oreflekterade övertramp göras i diskursen och många gånger tenderar termen antisionism dessvärre att bli synonymt med antisemitism. Att den som kritiserar staten Israels politik och agerande i exempelvis Mellanösternkonflikten ska betraktas som antisemit faller på sin egen orimlighet och skulle i praktiken innebära att en i Israel boende jude som ifrågasätter och kritiskt kommenterar sin egen sittande regerings ageranden är att betraktas som antisemit.
 Jag skulle önska att en tydligare och tunnare linje kunde upprättas när man ska särskilja de båda närbesläktade begreppen. Att vara kritisk till staten Israel borde inte vara värre än att vara kritisk mot USA, Storbritannien, Norge eller Finland, även om ordet antisionist, i sig självt, kan sägas vara mer laddat än exempelvis antiamerikan. Att få kritisera den israeliska regeringen och dess politik borde vara lika självklart som att vi får kritisera vår egen svenska regerings politik. Stark kritik gentemot den israeliska staten gör oss möjligen till antisionister, men det gör oss inte per automatik till antisemiter.


Antisemitismen och hela den antijudiska idévärlden borde egentligen ses som en fantasiprodukt, ett tillrättalagt och skevt vinklat fantasifoster, skapat genom en flera tusen år gammal demonisering av juden som en girig, hämndlysten och maktgalen varelse. Att hata judar på nämnda premisser, och att önska att de skall utplånas och upphöra att existera, det är vad antisemitismen i sin allra råaste form handlar om, och det ligger väldigt långt ifrån att kritiskt ifrågasätta den israeliska regeringens politik i Mellanösterkonflikten.


En önskan om att nationen Israel ska upplösas eller utplånas innebär inte det samma som att man önskar att utplåna alla judar från jordens yta. Antisemitism är ett fult ord, vars berättigande och förekomst många gånger har debatterats. Kontroversen mellan Mikael Tossavainen och Mattias Gardell var definitivt inte den första, och förmodligen och förhoppningsvis heller inte den sista debatt, rörande judefientlighet vi skådat i vårt land.


6.2 Är antisemitism bland araber och muslimer egentligen något konstigt?


Att antisemitism förekommer i Mellanöstern, vilket Mikael Tossavainen, likväl som Henrik Bachner och Jonas Ring för att bara nämna några, påtalar, förefaller mer rimligt än att det inte skulle göra det. Att många araber och muslimer bär på ett kraftigt judehat är egentligen inte konstigt, med tanke på hur situationen ser, och genom historien har sett ut i området för dess uppkomst.
 Det uppbyggda föraktet för judarna i allmänhet och staten Israel i synnerhet är därvidlag inte speciellt anmärkningsvärt. Det blir i ett vidare perspektiv inte konstigare än att judarna själva hatar och föraktar tyska nazister för vad de utsatte judarna för under andra världskriget.

Tossavainen skriver i sin rapport att staten Israel, av många i arabvärlden, ses som ett kolonialt projekt mitt i det arabiska och muslimska kärnlandet och att dessa åsikter följt med mängder av emigranter till deras nya hemländer i Europa, där tankarna fortsätter spridas och, kanske till och med, fördjupas och accentueras. Även Bachner och Ring nämner att förekomsten av antisemitiska attityder i Mellanöstern förmodligen bidrar till att spä på redan existerande fördomar. Att dessa antisemitiska yttringar tagit sig till Sverige är trots allt inte förvånande, dock oroande.

6.3 Varför så svårt att tala öppet om antisemitismen?


En fråga vi måste ställa oss i sammanhanget är varför det verkar vara så svårt att föra en öppen dialog kring problematiken med antisemitism. Tossavainen efterlyser en mer offentlig debatt och även Bachner och Ring ger uttryck för samma önskan. Lars M Andersson och Mattias Tydén, verksamma vid historiska institutionen samt institutionen för framtidsstudier vid Uppsala universitet, menar i en debattartikel i Dagens Nyheter
 att antisemitismdebatten i Sverige ofta tenderar att gå i baklås. De gissar att en bakomliggande orsak kan vara bristen på kunskap i ämnet, alltså oförmågan att peka ut vad antisemitism är, hur den har förändrats efter krigsslutet 1945 och hur den framträder idag.


En möjlig teori de lanserar handlar om svårigheten att se judefientligheten när förövarna är ”fel”. De menar att svenskarna i gemen hade mycket lättare att hantera situationen så länge den öppna antisemitismen i Sverige framfördes av högerextremister. Idag, när antisemitiska uttryck och påståenden kan skönjas över snart sagt hela det politiska spektrat, blir situationen allt mer problematisk. Andersson och Tydén hävdar att kan det bära emot att inse att vissa araber och muslimer sprider antijudisk propaganda, eftersom dessa grupper själva, i stora delar av Europa, blottläggs, diskrimineras och tillhör en, minst sagt utsatt och ytterst heterogen grupp. Är det med detta sagt svårare att ta till sig att antisemitism, likväl som rasism, finns även där man kanske minst förväntar sig att det gör det? Frågan har inget givet svar, men Andersson och Tydén menar åtminstone att detta faktum kan ligga till grund för att många bagatelliserar antisemitismen, eller i värsta fall förnekar förekomsten av densamma.

6.4 Mellanösternkonflikten och dess roll i den nutida antisemitismen

Under mitt arbete med uppsatsen framgår det med all önskvärd tydlighet hur mycket Mellanösternkonflikten betyder för situationen. Det handlar om två helt skilda idévärldar där båda parter anser sig ha lika mycket rätt, där båda parter tror sig äga den enda sanningen. I så gott som alla förekommande rapporter och artiklar jag studerat inför detta arbete pekar man samstämmigt ut Israel-Palestinakonflikten som den enskilt starkaste förklaringen till problemen med den moderna antisemitismen bland araber och muslimer. Henrik Bachner framhåller att antisemitiska yttringar tidigare ökat i Sverige i samband med eskaleringar av konflikten och nämner, förutom tidigare nämnda Junikriget 1967, även Libanonkriget 1982 och den första intifadan 1987 som exempel. Den rådande konflikten ger helt enkelt näring åt och underblåser en redan existerande antisemitism. I rådande samhällsklimat blir också Israeldebatten den enda inom vilken det blir någorlunda legitimt att uttrycka sig kritiskt gentemot judar.


I en artikel från våren 2006 berättar ordförandena i de judiska församlingarna i Stockholm, Göteborg och Malmö om faran i att inte ta tecknen på ökad antisemitisk aktivitet på allvar.
 Även de framhåller att ett tidigare närmast tabubelagt ämne delvis monterats ner under de senaste decennierna och att de från sin synvinkel upplever att toleransen för fördomar mot judar ökat i samma takt som Israel-Palestinakonflikten blivit ett kategoriskt inslag i även den svenska politiska debatten. De menar att Israel-Palestinafrågan idag blivit en symbol för något mycket större än en territoriell konflikt mellan två folkslag och hävdar att konflikten är besudlad med postkolonial symbolik i vilken Israel helt enkelt får representera västvärldens hela syndaregister.

6.5 Viss ökning av toleransen för antisemitism


Huruvida antisemitismen ökar eller inte i Sverige är egentligen väldigt svårt att sia om. Ett av problemen är att förvånansvärt lite forskning på området faktiskt görs, skriver Ulf Mattmar i Dagens Nyheter.
 Han påpekar att Henrik Bachner är en av få som ägnar sig åt regelbunden forskning om svensk antisemitism. Enligt Bachner kan antalet rapporterade fall av trakasserier tyda på en ökning av judefientliga incidenter, men, framhåller han, antisemitism kan tyvärr inte bara mätas på det sättet. Det Bachner varnar för är att toleransen för antisemitism har ökat. Den har blivit legitim i debatten och tagit plats i den politiska mittfåran.
 Henrik Bachner pekar i sitt resonemang på en studie
 som EU: s centrum för övervakning av rasism och främlingsfientlighet, EUMC, tog fram under 2003. Det märkliga var att rapporten aldrig publicerades eftersom den beskylldes för att ha allt för stora vetenskapliga brister. Bachner är dock säker på att en annan förklaring ligger till grund för att inte låta publicera rapporten; de kontroversiella resultaten man kom fram till.


Rapporten läckte dock ut och finns att läsa på Internet. Den pekar, precis som Mikael Tossavainen gör i sin rapport, ut tre huvudsakliga centrum för antisemitismen - extremhögern, vänsterextremister och vissa arabiska och muslimska grupper och nämner att antalet anmälda brott med antisemitiska förtecken tenderar att öka i flertalet europeiska länder. Ulf Mattmar berör i sin artikel även Mikael Tossavainens rapport och får medhåll av Henrik Bachner när han menar att studiens resultat är intressanta och i allra högsta grad värda att tas på allvar.


6.6 Inte bara indicier

Ur en källkritisk synvinkel kan Mattias Gardell möjligen få stöd för att Tossavainens rapport kan ifrågasättas. Dock är det inte bara Det förnekade hatet som pekar på förekomsten av antisemitism i de grupper som utpekas. För många klara fakta ligger, genom fler än Tossavainens försorg, på bordet. Rapporterna som Bachner och Ring, likväl som den opublicerade rapport EUMC beställde, pekar utan tvekan åt samma håll.


De fakta som föreligger gör att undersökningarna inte längre går att bortförklara som varande indicier. Antisemitismen lever och frodas, tyvärr också bland i Sverige inflyttande araber och muslimer. Det går helt enkelt inte att bortförklara.

7 SLUTSATSER KRING ANTISEMITISMDEBATTEN

7.1 Några perspektiv på debatten


Det råder inga som helst tvivel om huruvida antisemitismen idag existerar i Sverige, att tro på motsatsen vore ytterst naivt. Vi svenskar måste förstå att antisemitismen finns på gator och torg i dagens Sverige, precis som den gör det i huvuddelen av alla europeiska länder. Vi måste inse att antisemitiska strömningar aldrig helt försvunnit från landet och att det mycket väl kan vara som Mikael Tossavainen och flera med honom säger, att förutom i de högerextrema, respektive vänsterradikala lägren, där antisemitismen kan sägas utgöra ett fundament, gror och sprider sig en ny form av antijudiskhet och den gör det bland landets, många gånger segregerade, minoritetsgrupper av araber och muslimer.

Det finns inga som helst anledningar att misstänka att Tossavainens uppsåt med rapporten, och de efterforskningar han gjorde inför den, på något sätt var att peka ut eller stigmatisera svenska araber och muslimer. Jag måste naturligtvis hålla med Tossavainen när han hävdar att antisemitismen, oavsett bland vilka grupper och i vilka sammanhang den dyker upp, måste betraktas som ett allvarligt och svårgreppat problem. Det är också därför, anser jag, av yttersta vikt att rapporter av det här slaget görs och att man därefter tillåts debattera kring dem.


I den nuvarande antisemitiska debatten i Sverige är jag tämligen övertygad om att staten Israels agerande på senare år, framförallt i Mellanösternkonflikten och, inte minst, medias bevakning och rapportering från densamma spelar en, om inte avgörande, så åtminstone ytterst relevant roll, i sammanhanget. I och med att Israel, som stat betraktat, mer eller mindre har kommit att ses som den sammanhållande länken i den judiska identiteten blir Israels förehavanden också synonymt med den vanlige judens.


Mikael Tossavainen påtalar att mångas, i Sverige boende araber och muslimer, isolering från det nya hemlandets seder och kultur och kvarlevandet av ursprungslandets kultur, via exempelvis satellit-tv och Internet, kan skapa en motsättning som bland annat yttrar sig i en fientlig inställning till judar. Det känns därmed inte heller fel att hålla med de personer Tossavainen i sitt arbete samtalat med och som anser att problemet i sig samtidigt kan sägas vara ett integrationsproblem. Detta till trots, den rapport Mikael Tossavainen presenterade, och de undersökningar han låter sina påståenden vila på, innehåller inga samtal med araber eller muslimer, vilket också huvudsakligen är vad Mattias Gardell främst kritiserar. Jag höjer dock lite förvånat på ögonbrynen åt det faktum att Gardell, så oreflekterat, föste ihop Karavelis plumpa och stereotypa inlägg om islams legitimitet i Sverige med Tossavainens rapport. Jag har å ena sidan full förståelse för Gardells ilska över Karavelis artikel, som egentligen inte syftade till annat än att spä på redan starka fördomar mot muslimer i Sverige, men har å andra sidan svårare att begripa hans rakt igenom kritiska hållning gentemot Tossavainens rapport.


Nu kom den efterföljande debatten, istället för att handla om förekomsten av antisemitism i Sverige eller om svårigheterna i att dra en giltig skiljelinje mellan antisemitism och antisionism, snarare att handla om, enligt Gardells sätt att se på saken, Tossavainens ovetenskapliga metoder under författandet av rapporten. Istället för en inbjudan till ett sakligt resonemang fick vi se en smutskastning kanske inte värdig två så initierade och högt utbildade akademiker. Om Gardells uppsåt var att försöka locka Tossavainen till en intellektuell pajkastning lyckades han. Om syftet med hans svar var att helt förneka förekomsten av antisemitism bland araber och muslimer i Sverige känns det som att Gardell, i sin iver att till varje pris försvara islams tankegångar gentemot judar i allmänhet och Israel i synnerhet, vid tillfället visat prov på stor naivitet.


Gardells önskan är naturligtvis att fler människor ska uppmärksamma de muslimska invandrarnas, många gånger svåra, situation i Sverige och det går inte att klandra honom för denna strävan. Men att hela tiden försöka flytta fokus från judarnas sak och överföra den på arabernas och muslimernas lidanden blir i längden tyvärr enbart tröttsamt. Det är ingen hemlighet att många arabiska och muslimska invandrare i Sverige lever kraftigt marginaliserade från samhället och lider svårt av strukturella mönster och tankegångar, men detta faktum faller dock en god bit från Tossavainens rapport och sorteras snarare in under kategorin svensk integrationspolitik än vinner legitimitet i den aktuella debatten om antisemitism.

På samma sätt som judar och muslimer i konflikten dem emellan äger samma övertygelse om att förfoga över sanningen, verkar herrarna Tossavainen och Gardell övertygade om sina egna åsikters överlägsna rättmätighet. Mattias Gardell hade i denna debatt, i egenskap av sakkunnig debattör, kunnat vinna så mycket på att instämma i problematiken istället för att försöka släta över och närmast förneka förekomsten av antisemitiska uttryck i de utpekade grupperna.

Mikael Tossavainen påstår aldrig, varken i rapporten eller i den efterföljande debatten, att alla araber och muslimer hyser antijudiska tankegångar, vilket man nästan kan få intrycket av i Gardells debattinlägg, utan påtalar tvärtemot flera gånger att det rör sig om en mycket heterogen grupp människor, vars attityder, om än i så liten omfattning, är värda att uppmärksammas och tas på allvar. Jag menar att Mattias Gardell, i egenskap av forskare, har ett ansvar att mer sakligt bemöta Tossavainens påståenden.


Tossavainen anklagar Gardell för att vilja bortförklara antisemitismen i Sverige. Gardell å sin sida bedyrar sina ädla avsikter och menar att han endast ställer sig frågande till huruvida rapporten är att betrakta som empiriskt styrkt och bevisbar eller inte. Där Gardell pekar på rapportens vetenskapliga brister och generaliseringar försvarar sig Tossavainen med att han redan i inledningen av rapporten understryker att den bygger på ett begränsat material och att han aldrig döljer det faktum att materialet är inhämtat från, i första hand, intervjuer med lärare och föreläsare på några förortsskolor i ett antal svenska storstäder.


I skenet av Tossavainens och Gardells debatt känner jag det befogat att ställa frågan om man verkligen måste samtala med araber och muslimer för att klargöra huruvida antisemitism bland dessa grupper existerar i Sverige eller inte, eller om det möjligen räcker med att intervjua personer som dagligen vistas i deras miljöer? Det är naturligtvis, i eftertänksamhetens ljus, enkelt att inse att Tossavainens rapport hade vunnit i trovärdighet om han i arbetet med att färdigställa materialet samtidigt intervjuat svenska araber och muslimer och tillfrågat dem deras ställning i frågan. Men avsaknaden av dessa intervjuer diskvalificerar inte per automatik hela rapportens innehåll.


De personer Tossavainen samtalat med arbetar och vistas ju de facto i skolmiljöer där merparten av eleverna är invandrare med arabisk eller muslimsk bakgrund och vi kan inte avfärda deras trovärdighet genom att förringa deras upplevelser av, eller uppfattningar om frågan. Problematiken måste tas på allvar, även om upphovet till den, som Gardell påpekar, i detta fall lider brist på förstahandskällor.


Den påstådda förekomsten av antisemitism bland araber och muslimer i Sverige är utan tvekan ett problem, och stämmer den omfattning och utbredning Tossavainen gör gällande föreligger, är situationen än mer delikat. Debattörerna påpekar hur varsamt man måste närma sig problematiken och Gardell framhåller dessutom de överhängande farorna i att man annars riskerar att förvärra det man från början avsåg att bekämpa. Mikael Tossavainen menar att man inte under några som helst villkor eller omständigheter får låta situationen i Mellanösternkonflikten gå ut över svenska judar.
 Att blunda för att så skulle ske, menar han, är ett tyst samtycke som inte kan få annat än negativa effekter.

Jag vill här samtidigt höja ett varningens finger för de uppenbara risker det innebär att låta debatten kring nämnda konflikt gå omvänd väg. Debatten får heller inte, under några som helst omständigheter, bidra till att förvärra de redan stora problem araber och muslimer i dagens Sverige stöter på. Det finns en påtaglig risk att man annars ytterligare marginaliserar och stigmatiserar dessa redan utsatta grupper. En del av de antisemitiska attityderna hos i Sverige boende araber och muslimer kan garanterat förklaras med Tossavainens teoretiska tankegångar om en tusenårig demonisering och exponering av judarna, men jag vill till detta faktum tillägga att stora delar av de arabiska och muslimska invandrare som idag bor i Sverige är här, på grund av att de helt enkelt inte delar sitt hemlands gängse uppfattning om sakers varande. Detta är naturligtvis inget som exklusivt gäller invandrare från arabiska och muslimska länder, utan kan överföras och sägas gälla invandrare från många andra länder också. De kan ha förföljts och tvingats fly till andra länder på grund av sin politiska eller ideologiska uppfattning. Det går inte att generalisera i frågor likt dessa, utan vi måste komma ihåg vilken otroligt heterogen grupp människor det handlar om. Det vore allt för vågat, och därtill dumdristigt, att påstå att exempelvis alla iranier skulle förneka Förintelsen på grund av det faktum att Irans ledare gör det. Jag är rädd för, och övertygad om, att man gör det allt för enkelt för sig om man direkt pekar ut alla invandrare från arabiska och muslimska länder som antisemiter.

7.2 Tunga argument för att Tossavainen i sak har rätt


Debattinläggen som följde i kölvattnet av rapporten Det förnekade hatet kom att sluta upp på varsin sida om kombattanterna. Mattias Gardell fick stöd av debattörer som, likt Gardell själv, ifrågasatte de vetenskapliga metoder, eller snarare bristen på desamma, Tossavainen använt sig av och Tossavainen fick stöd av författare och debattörer som påpekade riskerna med att se mellan fingrarna på den påstådda antisemitismen bland araber och muslimer.


Den rapport som Henrik Bachner och Jonas Ring skrev på uppdrag av BRÅ och Forum för levande historia – Antisemitiska attityder och föreställningar i Sverige - var ett tungt vägande bevis för att Tossavainen i sak hade rätt. Även om hans metoder inte var vetenskapligt förankrade belägger Bachner och Rings rapport det han påstår och jag menar att den senare rapporten vidimerar Tossavainens teorier då den kommer fram till, och ger stöd för, samma slutsatser. Jag anser att Tossavainens rapport, empiriskt styrkt eller inte, utgör ett viktigt inslag i antisemitismdebatten och att dess giltighet på sätt och vis kan sägas legitimeras tack vare Bachner och Rings rapport.


Mattias Gardell får säga vad han vill om Tossavainens tillvägagångssätt, de bägge rapporterna, Tossavainens likväl som Bachner & Rings, pekar samstämmigt på en ny, starkt framväxande, antisemitism i Sverige. En judefientlighet baserad på samma gamla vanliga föreställningar som förut, men på en helt ny arena. Jag tror också att denna antisemitism är svårare att komma åt än den som florerar i de högerextrema kretsarna, eftersom de som utpekas som förövare, i en annan kontext själva också kan betraktas som offer.


7.3 Varför en ny, mer saklig, debatt behövs


Att meningsskiljaktigheten mellan, i första hand, Mikael Tossavainen och Mattias Gardell skapade en intressant debatt om den eventuella förekomsten av antisemitism bland araber och muslimer i dagens Sverige, råder inget som helst tvivel om. Dock, hade jag gärna sett ett mer sakligt samtalsklimat i en så viktig fråga. Jag skulle välkomna en ny debatt om den eventuella förekomsten av antisemitism bland araber och muslimer i Sverige, men jag skulle önska att den kunde föras på mer sakliga grunder. Jag ser inga egentliga problem med att låta Mikael Tossavainens rapport Det förnekade hatet ligga till grund för denna nya debatt, men hade gärna sett den kompletterad med intervjuer med några av de araber och muslimer som pekas ut.


Vi lever idag i ett mångkulturellt samhälle och måste vara väldigt tydliga med att poängtera att vi inte tolererar några som helst trakasserier, oavsett om de handlar om tro, hudfärg, ras eller sexuell läggning. Vi kan inte, under några som helst omständigheter, finna oss i att människor utpekas, trakasseras, förföljs och misshandlas på grund av sitt ursprung. Vårat samhällsklimat borde kunna tillåta att föra en saklig debatt om invandrarfientlighet och det är därför rapporter som Mikael Tossavainens Det förnekade hatet behövs i den offentliga debatten. Och det är just offentlig den måste bli. Debatten får inte bli till bara för en intellektuell elit utan måste bidra till att fler människor tar ställning. Det är just därför jag förhåller mig kritisk till Mattias Gardells resonemang i debatten kring rapporten. Jag anser att Gardell hade kunnat visa sig betydligt mer tillmötesgående och mer sakligt kunnat argumentera för sina ståndpunkter.


Tossavainen och Sverker Oredsson skriver i sin inledande debattartikel att många svenskar idag lever i tron att antisemitismen är ett, mer eller mindre, utdött fenomen i Sverige innan de påvisar förekomsten av densamma bland exempelvis grupper av landets invandrade araber och muslimer. Jag vill återgå till en av frågorna Tossavainen och Oredsson inledningsvis ställde sig; varför förekomsten av antisemitism bland Sveriges araber och muslimer så sällan debatteras i media? Av de två möjliga svar de lanserar, att många debattörer drar sig för att kritisera en i landet redan utsatt och marginaliserad grupp av rädsla för att ytterligare spä på deras svåra situation, samt att landets ledande debattörer kanske saknar relevant kunskap om islam och därför inte vågar uttala sig om islamisk antisemitism eller har svårt att dra giltiga skiljelinjer mellan antisemitism och antisionism, vill jag uppehålla mig en stund vid den senare teorin.


Som en av Sveriges mest framstående och offentliga kännare av islam hade det naturligtvis varit önskvärt om Mattias Gardell tydligare kunnat deklarera de faktiska förhållanden han anser gäller. Det är fullt möjligt att Gardell har rätt i sitt resonemang kring Tossavainens brist på empiriskt material. Som jag tidigare skrivit anser även jag att rapporten Det förnekade hatet hade vunnit i tyngd på att innehålla förstahandskällor och direkta intervjuer med personer ur de utpekade grupperna. Detta till trots, avsaknaden av dessa förstahandskällor ger inte Gardell rätten att närmast raljera över Tossavainens slutsatser. Med de kunskaper Gardell besitter i ämnet, vilket han utan tvivel gör och understundom också visar i debatten, borde han utan större problem sakligare kunna argumentera för muslimernas och arabernas sak.


Tyvärr hemfaller han hellre åt att närmast förneka förekomsten av antisemitism bland araber och muslimer i Sverige och flyttar ständigt fokus från judarnas situation till muslimernas. Att Gardell kan upprätta en giltig skiljelinje mellan vad som är att betrakta som antisemitism och vad som faller under rubriken antisionism, betvivlar jag inte. Som jag tidigare nämnt kanske Gardells generella inställning i Mellanösternkonflikten kan ge ett svar på varför hans angrepp på Tossavainens rapport blev av närmast skoningslös karaktär. Än en gång vill jag poängtera att jag absolut inte kallar Gardell för antisemit, heller inte antisionist, men påpekar ändå möjligheten i att hans hållning i, framförallt, Israel-Palestinakonflikten naturligtvis kan färga hans inställning till Tossavainens rapport.


Med en sakligare och mer sansad linje från Gardells sida är det inte osannolikt att tro att fler debattörer vågat sig in i debatten och gjort den än mer intressant och djupgående. Det är trots allt fullt möjligt att den form och skepnad den efterföljande debatten nu intog, avskräckte från fler åsikter och i sig självt gjorde att den närmast kvävdes i sin linda.


I sitt sista debattinlägg menar Gardell att det är fullt möjligt att ett visst mått av antisemitism visserligen kan existera bland i Sverige boende araber och muslimer och att detta judehat kan ha sitt ursprung i Mellanöstern. Tyvärr verkar han dock ta en aning lättvindligt på detta och är sedan mycket snabb med att påpeka att det bland svenska judar mycket väl kan tänkas gro ett förakt gentemot araber och muslimer också och att detta islamofoba tankemönster likaledes kan sägas härstamma från samma region. På sätt och vis kan uttalandet från Gardell ses som en halv seger för Tossavainen men i och med att Gardell så snabbt slätade över problematiken och åter flyttade lidandet till araberna och muslimerna antar jag att vi gick miste om många intressanta tankar.


Gardell är med all säkerhet medveten om att antisemitism existerar bland muslimer och araber i Sverige idag, han säger ju även det själv. Han är med stor sannolikhet även medveten om varför judefientliga tankemönster florerar bland dessa grupper också och det är synnerligen tråkigt att debatten inte kunde ta den vändningen, att den kunde flyttas ut på gator och torg, in på skolor och arbetsplatser, ut bland vanliga människor. Mattias Gardell kan med ganska stor sannolikhet sägas inneha större kunskaper i ämnena antisemitism och islam än de flesta svenskar. Av den anledningen blir också hans uttalanden och påståenden, för den övervägande majoriteten svenskar, viktig. Vi svenskar har en stark tillit till auktoriteter och experter och i egenskap av sakkunnig på området blir Gardells åsikter värderade som tillförlitliga. Jag hade med detta sagt önskat att Mattias Gardell i debatten kring Mikael Tossavainens rapport Det förnekade hatet, istället för att närmast förneka förekomsten av antisemitiska yttringar bland grupper av arabiska och islamiska invandrare i Sverige, istället erkänt existensen av densamma.


Precis som Tossavainen skriver i sin rapport handlar det om en ytterst heterogen grupp, en salig blandning människor, vars åsikter naturligtvis många gånger är divergerande. Inte någonstans i rapporten eller den efterföljande debatten påstås att alla araber och muslimer skulle hysa judefientliga tankar, tvärt om. Att, som Gardell, närmast förneka förekomsten av antisemitiska uttryck bland i Sverige boende araber och muslimer vore som att förneka och förtiga att det finns invandrarfientliga strömningar bland ”vanliga svenskar”. Även om den stora massan svenskar inte är invandrarfientliga innebär det inte att invandrarfientligheten bland svenskar, som grupp, inte existerar.


8 SLUTORD

Mikael Tossavainens rapport, Det förnekade hatet, likväl som Bachner och Rings, Antisemitiska attityder och föreställningar i Sverige, behövs. Om inte annat så för att föra in problematiken med antisemitiska yttringar på den offentliga arenan och kasta ljus på dess existens och framfart. Det spelar ingen som helst roll under vilken flagg de judefientliga åsikterna torgförs, de är, oavsett om de kommer från den extrema högerflanken, den radikala vänsterrörelsen eller, som i det nu avhandlade fallet, från invandrade araber och muslimer, under alla omständigheter värda att skärskådas, tas på allvar och motarbetas. Att då göra som Mattias Gardell, att närmast sticka huvudet i sanden och förneka förekomsten av antisemitism, känns lika dumdristigt som farligt.


Jag tror inte att Mikael Tossavainens uppsåt någonsin var att felaktigt peka ut och stigmatisera i Sverige boende araber och muslimer som varande antisemiter. Hans misstag var att den rapport i vilken han framförde sina undersökningar led av en viss brist på korrekt vetenskaplig empiri. Jag är övertygad om att Tossavainen har fog för sina påståenden och med sin rapport ville varna och få fler människor att få upp ögonen för denna förekomst. Jag stödjer mig i detta påstående även på den rapport Henrik Bachner och Jonas Ring publicerade. Antisemitismen finns i Sverige idag och den gör det även bland araber och muslimer. Innerst inne tror jag Mattias Gardell vet det också.


Jag vill avslutningsvis säga att det under arbetet med denna uppsats, och i undersökningarna om antisemitismens framväxt i grupper med arabiska och muslimska invandrare i Sverige, varit speciellt intressant att kunna konstatera att det verkar vara än mer tabubelagt när judar exponeras än när andra befolkningsgrupper, som till exempel muslimer, gör det. Om detta faktum har att göra med någon form av kollektivt undermedvetna skuldkänslor, inför vetskapen om vad judar har varit med om genom historien, eller om det handlar om något annat ska jag dock låta vara osagt.
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