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BILDEN
”Murens kvinnor”

Bilden togs i juni förra året under
den traditionella månadsbönen vid
Klagomuren i Jerusalem. Cirka 250
kvinnor från organisationen ”Women
of the wall” bad i den mindre
sektion av muren som är avsedd för
kvinnor. De var omringade av poliser
som skulle skydda dem från andra
kvinnor som protesterade mot och
handgripligen försökte stoppa denna
”modernitet”. Bilden är tagen av
Miriam Alster och har utsetts till
”Årets bild 2013” i Israel.
Juryns motivering lyder:

”Här speglas de senaste årens konflikt
mellan ortodoxa och liberala krafter,
som en del av den fördjupade
sociala oro som präglar dagens
israeliska samhälle. Här ber ’Murens
kvinnor’ omringade av kvinnliga poliser;
för ett ögonblick står de på olika sidor
i konflikten men egentligen kämpar
de tillsammans för kvinnans rätt i det
moderna Israel.”
Miriam Alster är född i Stockholm,
där hon läste bildjournalistik. 2008
flyttade hon till Israel där hon arbetar
för bildbyrån FLASH90 i Jerusalem.

LEDARE
Jackie Jakubowski

I

Mindre av skrämmande statistik,
mer av judiskt livsbejakande.

slutet av förra seklet gjordes en rad uppmärksammade
undersökningar som visade att antalet judar i världen
inom de närmaste decennierna skulle minska dramatiskt. Också i denna tidnings spalter kunde man läsa:
”Den verkligt existentiella utmaningen som det judiska
folket ställs inför kommer inte från antisemitism eller
intolerans, inte heller från arabiskt krigshot eller islamistisk
terrorism. Hotet mot judisk existens kommer från oförmågan att övertyga nästa judiska generation om att det judiska
arvet är värt att föra vidare och att judendomens värderingar
och budskap är relevanta för dem som moderna människor.”
Idag kan vi konstatera att hotbilden mot judisk existens
dessvärre har ökat med en stigande antisemitism i många
europeiska länder, med Irans kärnvapenambitioner och islamistiskt hat. Men alltjämt gäller att det verkligt existentiella
hotet mot judisk framtid är den tilltagande assimilationen.
I sin bok Vanishing Diaspora som kom ut för två decennier
sedan hävdade författaren Bernard Wasserstein, historieprofessor vid Brandeisuniversitetet i USA, att den demografiska trenden i hela diasporan pekade åt ett och samma håll:
antalet judar minskar ständigt. Hans (och många andras)
farhåga var att det inom hundra år inte skulle finnas mer än
en miljon judar i hela USA. Situationen i andra diasporaländer bedömde han som proportionellt lika allvarlig. (Den
enda grupp bland diasporans judar som skulle fortsätta att
växa var ultraortodoxa judar. Idag räknar man med att de
ultraortodoxa under andra halvan av detta århundrade
kommer att vara i majoritet i till exempel Storbritannien.)
Orsakerna till den dramatiska minskningen av världens
judiska population, menade Wasserstein, berodde till viss
del på det mycket låga barnafödandet, men framför allt på
den tilltagande assimilationen genom blandäktenskap
– upp till 70 procent i
många europeiska länder.
Paradoxalt nog, hävdade
Wasserstein, bidrog också de
relativt obegränsade möjligheterna för judiska medborgare i
den fria världen att integreras och assimileras i sina
samhällen till denna
utveckling.

4 Chefredaktör, ansvarig utgivare

Nu har en ny opinionsundersökning om tillståndet i de
största judiska diasporagrupperna i världen presenterats av
Pew Research Center (läs Kjell Goldmanns artikel, sid. 52).
Den tycks bekräfta Wassersteins farhågor för två decennier
sedan: antalet judar i USA minskar, andelen av blandäktenskap ökar (mer än 60 procent), allt färre deltar i ”judiskt liv”,
69 procent tillhör inte någon synagoga.
Å andra sidan anser 62 procent att judiskhet huvudsakligen är en fråga om etnicitet och kultur, och inte religion.
Goldmann använder begreppet ”ojudiska judar” för att
beskriva dem som visserligen bejakar sin identitet men
knappast för in något ”judiskt” i sitt liv. Den tidigare socialdemokratiske politikern Jan Nygren, som intervjuas i detta
nummer (sid. 8), tillhör denna kategori.

”VI HAR ETT GEMENSAMT ARV SOM
ÄR LIKA RELEVANT I VÅRT MODERNA
TIDEVARV SOM DET ALLTID HAR VARIT.”
Lasse Dencik, som gjort en rad undersökningar om den
svenska judenhetens identitet och demografi, bekräftar
denna utveckling (sid. 58): det religiösa livet bland svenska
judar spelar en betydligt mindre roll än kulturen och känslan
av samhörighet med andra judar. De passar inte in i Wassersteins och Pew Research Centers statistik, men de finns – de
är engagerade i bevarandet av det judiska kulturarvet och
utgör den överväldigande delen av den svenska judenheten.
Ingen panik, med andra ord.
Jag önskar därför att vi ägnade mindre tid åt statistiska
undersökningar som skrämmer med sina alarmistiska data
och mer åt dem som på sitt sätt vill bejaka sin judiska identitet.
Inom den judiska gemenskapen skall det finnas plats för
både utövande judar och villrådiga ”ojudiska judar”, strikt religiösa och ifrågasättande ateister, sekulära kulturutövare och
andliga sökare, inkonsekventa traditionalister och övertygade
reformister. Vi har alla ett gemensamt arv, lika relevant i vårt
moderna tidevarv som det alltid har varit. Hotet mot judisk
existens kommer främst från oförmågan att förmedla detta arv
till nästa judiska generation.
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