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BILDEN
Selma 1965

I Selma, Alabama, tågar rabbin
Abraham Joshua Heschel (t.h.) till–
sammans med Martin Luther King Jr
och andra människorättsaktivister till
stöd för alla medborgares lika rättig–
heter i USA.
Heschel beskriver känslan den
dagen som en förnimmelse av de
promenader han tog med chassidiska
rabbiner i Europa, före kriget.
”För många av oss var marschen från
Selma till Montgomery ömsom protest
ömsom bön. Ben är inte läppar. Att gå
är inte att knäböja. Ändå yttrade våra
ben hymner. Ordlös var vår marsch en
bedjan. När jag marscherade i Selma
bad jag med mina fötter.”
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LEDARE
Anneli Rådestad

Di Goldene Medina
har förlorat sin glans
”Sänd de hemlösa, stormdrivna till mig/Jag lyfter mitt ljus
vid den gyllene porten.”
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rden står ingraverade på sockeln till Frihetsgudin
nan i New Yorks hamn. De är skrivna av poeten
Emma Lazarus.
Miljontals är de flyktingar och migranter som lämnat fat
tigdom, pogromer och förtryck bakom sig för att skapa ett
nytt liv, ett fritt liv, i det gyllene landet, som Amerika kal
lades i de östeuropeiska shtetlekh.
Så snabbt det förlorade sin glans!
Timmar efter att Donald Trump utsetts till USA:s 45:e
president trakasserades amerikansk-judiska journalister
med skrämmande antisemitisk hatpropaganda. Skribenter
fick Photoshopade bilder på sig själva inklippta som döda
kroppar från Förintelsen. Särskild spridning fick en svart
vit film från Andra världskriget med en kvinna som i extas
skriker ”Farväl judar”, medan hon ser sina judiska grannar
föras bort. Rapporter om hakkors klottrade på byggnader,
synagogor och skolor har blivit vardag.
För ett par veckor sedan ”heilade” man Trump på
en konferens organiserad av Alt right-rörelsen,
som den alternativa högern i USA kalls.
Man ifrågasatte också om judar verk
ligen är människor. Då gick Holo
caust Memorial Museum i Wash
ington, D.C., ut med en varning
om att ”Förintelsen inte började
med mord, utan med ord”, och
uppmanade folk att konfrontera
all hatfull retorik.
Well, alt rightarna må andas
morgonluft med Trump,
men rörelsen är marginell
och dess rasism är enkel
att avfärda. Värre är att
Steve Bannon, som
till nyligen var chef
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för Alt right-rörelsens medieplattform Breitbart News, är
Trumps chefsstrateg i Vita Huset. Steve Bannons typ av
rasism är mycket effektivare. Delvis för att hans subtila
attacker mot ”politisk korrekthet” inte stör så många, del
vis för att han försäkrar människor om att de kan ha rasis
tiska åsikter utan att vara rasister.
Det är svårare att komma åt Steve Bannons rasism.
Men hotet mot de amerikanska judarna kommer inte bara
från Alt right. Risken är överhängande att den mest extrema
anti-israeliska rörelsen också kommer få ett ökat inflytande
med Trump. Fast på andra sidan – bland dem som demon
strerar mot honom.
Vi vet inte mycket om Donald Trump som president, men
som presidentkandidat har han gång på gång visat att han är
opålitlig. Han ljuger om fakta, attackerar oliktänkande på
grövsta sätt och drar sig inte för att kränka kvinnor, svart
måla utsatta grupper som muslimer och hbtq-personer eller
för att fiska röster i de av fördomar ”grumligaste vatten”.
I decennier har USA axlat den fria världens ledarroll och
har visat hur man ska bete sig mot minoriteter. Med Trump
och Bennet i Vita huset kan vi inte förvänta oss särskilda
sändebud mot antisemitism på besök i Malmö eller Stock
holm. Ansvaret vilar istället tungt på vår egen regering och
på EU, bara högerextremisterna inte vinner mark även där.
Läs PETRA GLIMÅKER SOCOLOVSKYS rapport från Wash
ington om hur amerikansk-judiska politiker reagerar på
Trumps valseger. I Warszawa reflekterar KONSTANTY
GEBERT över det amerikanska valresultatet och hur det kan
påverka Europa, och i Sverige oroar sig WILLY SILBERSTEIN
för att våra högerextrema grupper nu vinner ökad kraft.
Så, vad är chanukka-ljuset i mörkret?
Att det finns frågor som förenar. Ett exempel på det var
kampen för de sovjetiska judarna som förenade människor
i alla läger. Mänskliga rättigheter var samma sak som judiska
rättigheter. I år är det 30 år sedan dissidenten Natan Sharan
sky släpptes fri. ARNE LAPIDUS har träffat honom.
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