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Israels Nya 
aNsIkteN

Det är ett brusande 
folkliv i Levinsky-
parken i södra Tel aviv. 
Barn leker, män spelar 
fotboll, folk möts 
och pratar. Soppkök 
har utspisning  och 
på nätterna tar 
uteliggarna över.
nästan alla ansikten 
i parken är svarta. 
Tiotusentals migranter 
från afrika har flyttat 
in i de södra delarna 
av Tel aviv under 
senare år.  Mer än 
60 000 afrikanska 
invandrare lever 
illegalt i israel enligt 
myndigheternas 
uppgifter. några söker 
politisk asyl – vilket 
nästan ingen får. 
andra är ekonomiska 
flyktingar. De flesta 
kommer från Eritrea 
och Sudan och tar 
sig över gränsen från 
egyptiska Sinai.
Förra året flammade 
raskravaller upp i Tel 
aviv, men spänningen 
har minskat sedan 
inflödet av invandrare 
sjunkit markant.  
i januari förra året 
kom 2 295 människor 
illegalt över gränsen, 
i december var 
siffran bara 36. Detta 
sedan israel skärpt 
kontrollen längs 
Sinaigränsen där man 
också bygger ett 25 
mil långt staket.
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R
asismen i samhället är ett ämne som 
under våren dominerat den svenska de-
batten efter författaren Jonas Hassen 
Khemiris mycket uppmärksammade 
öppna brev till justitieminister Beatrice 
Ask (DN 13 mars 2013). De flesta som 

uttalat sig i debatten har, liksom Khemiri, vittnat om 
den allenarådande, strukturella ”svenska rasismen”, 
inför vilken regeringen uppvisar ”en total tondöv-
het” (citaten är tagna från vårens debatt). Det är ”en 
särbehandling och diskriminering” som, påstås det, 
jämt och ständigt drabbar människor med ”fel” utse-
ende och ”fel” efternamn. Alltså sådana som jag.

Jag känner inte riktigt igen mig. 
Naturligtvis är jag medveten om och ser uttryck 

för främlingsfientlighet, rasism och inte minst anti-
semitism i vårt samhälle (fast i mycket mindre ut-
sträckning än i andra länder där jag levt), men jag 
reagerar mot generaliseringarna och den nattsvarta 
bilden av Sverige både i Khemiris artikel och den 
påföljande debatten. Ja, det finns rasism, intolerans 
och fördomar i det svenska samhället, men Sverige 
är inte ett rasistiskt land! Och ja, det finns rasister i 
Sverige – men alla rasister är inte alltid ”vita”.

Jag skriver detta medveten om risken att anklagas 
för att vara en ”anti-antirasist”. Debattläget är sådant 
idag att kritik mot Khemiris välskrivna men ony-
anserade opus av vissa debattörer uppfattas som ett 

accepterande av rasismen i samhället. Den 
förre ordföranden i Liberala Ungdoms-

förbundet Adam Cwejman visar i sin 
bok Välviljans rasism hur kritiken mot 
dem som velat nyansera debatten har 
bemötts på tidningarnas debattsidor 

och i sociala medier: ”Om en ’vit’ ifråga-
sätter vissa uppfattningar om rasism 

så är det för att personen försvarar sina pri-
vilegier. Om en ’icke-vit’ gör detsamma så 
är det för att tjäna de vitas intressen.” 

Samhällsdebattören och författaren 
Dilsa Demirbag-Sten reagerar också i 
sin kolumn i DN mot att det inte längre 

är bärkraften i själva argumenten som 

diskuteras, utan den moraliska rätt som budbärarnas 
hudfärg och etnicitet ger. Denna fixering på grupp-
tillhörighet, liksom främjande av offermentalitet, 
skadar både samhället och individens möjlighet till 
en lyckad integration. 

Det blir absurt att rikta kritik mot sådana som 
Adam Cwejman, Jasenko Selimovic, statssekreterare i 
integrationsdepartamentet, eller Dilsa Demirbag-Sten 
– alla med ”fel” utseende och ”fel” efternamn – när de 
utifrån sina erfarenheter, som skiljer sig från Jonas Has-
sen Khemiris, försöker nyansera helhetsbilden.

Det intressanta i vårens debatt om rasismen i Sve-
rige – som behandlat allt från europeisk kolonialism, 
teckningar föreställande afrikanska barn och pap-
perslösa flyktingar till identitetskontroll i tunnelba-
nan – är att diskussionen inte en enda gång snuddat 
vid de synnerligen konkreta uttryck för rasism som 
en grupp svenska medborgare i Malmö ständigt ut-
sätts för: antisemitism. När jag läser vilka som höjt 
tonen i tävlingen om vem som är Sveriges främsta 
antirasist kan jag konstatera att ytterst få av dem 
gjort sin röst hörd när svenska judar i åratal angrips, 
verbalt och fysiskt. Kan det bero på att det oftast är 
människor som i andra sammanhang själva är offer 
för främlingsfientlighet – som i de flesta fallen står för 
de antisemitiska angreppen i Malmö?

Det finns uppenbarligen inte bara första och an-
dra klassens medborgare i vårt land. Det finns också 
första och andra klassens offer för rasism. 

ledare
Jackie Jakubowski

Sverige – ”ett rasistiskt land”? 
Jag känner inte igen mig. 
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För att komplicera 
saken: judar utsätts 
För rasistiska påhopp 
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70 år 
sedan

Av alla de tragiska episo-
der, som med sådan 

myckenhet inträffat i det ut dragna 
nazistkriget mot det värnlösa 
judiska folket, är ingen mera 
gripan de än det desperata och 
tappra mot stånd som judarna i 
Warszawas getto nyligen gjort mot 
sina bödlar. /…/ Hellre än att bli 
slaktade som boskap föredrogo de 
unga judiska arbetarna att dö under 
strid, och då ’likvideringen’ av 
get tot i Warszawa började den 20 
april, första påskdagen, uppförde 
de barri kader och försvarade sig 
med reffel bössor och kulsprutor, 
som de erhål lit av den underjor-
diska polska rörel sen. Inte förrän 
nazisterna fört fram tanks och 
pansarbilar voro de i stånd att slå 
ned det rasande motståndet från 
judarnas sida, vilka på sina håll 
höllo ut i flera dagar. /…/ Den 
zionistiska led ningen i Jerusalem 
erhöll ett budskap från de 
zionistiska arbetarledarna i 
Warszawa att de kvarvarande 

judar na gjort tappert motstånd 
mot nazis terna för att ’rädda 
nationens ära’.  /…/ Med 
anledning av de rapporter, som 
nått Palestina om judarnas 
motstånd mot tyskarna i Polens 
getton, har polska zionist-
organisationens central-
kommitté, som befinner sig i 
Pale stina, riktat ett upprop till 
detta lands judar, judarna i 
förskingringen och alla fria folk: 

”De systematiska massa k-
rerna på judar fortsätta i Polen, 
he ter det i uppropet. Hela 
församlingar ha utrotats, 
judarna, som hitintills lidit i 
tysthet, ha nu gripit till vapen. 
Judisk ungdom har under de 
överle vande ledarnas kommando 
upptagit kampen mot förföljarna 
i ett fåtals strid mot många och 
har funnit stöd hos den polska 
underjordiska rörelsen. Vi hälsa 
den polska judenhetens 
beväpnade resning och dess 
kamp för Israels namn och ära. 

Judisk ungdom kämpar 
skuldra vid skuldra med 
pol ska hjältar.

Uppropet vänder sig till 
världsju dendomen med en 
vädjan att broder ligt förena sig 
med dess kämpande bröder i 
Polen och ge dem allt möjligt 
bistånd. ’Må judenheten i 
Amerika och i andra fria 
länder ihågkomma den polska 
judenhetens blod, att det har 
gjutits för hela det judiska 
fol kets framtid och befrielse’, 
heter det vidare. Slutligen 
beklagas den likgil tighet 
världen visat inför det judiska 
lidandet och dess overksamhet 
inför räddningsverket. Det 
betonas, att det historiska 
ansvaret för det oskyldiga 
blod, som utgjutits, inte blott 
faller på mördarna utan också 
på dem vilkas tröghet 
uppmuntrat bödlarna att 
fort sätta sitt bestialiska verk.”

Martyrerna i Warszawa

JudIsk kröNIka JulI 1943

arkIv
Judisk Krönika 1943




