
Judendomens roll i samhället
Det judiska folket har genom historien varit en del av många olika 
samhällen i världen. Det beror på att det judiska folket under nästan två 
tusen år saknade ett eget land. De levde, och lever, i diaspora utanför 
det land som Gud en gång lovade det judiska folket. Diaspora betyder 
att man lever i ett område där andra religionsutövare är i majoritet.

I Tanakh finns de myter som har format religionen judendom och 
som berättar det judiska folkets historia ur ett religiöst perspektiv. Från 
och med ungefär år 70 e.Kr. när templet i Jerusalem förstörs av romarna 
kan man följa det judiska folkets historia utifrån många fler källor än de 
religiösa. 

Judendom i romarriket
I romarriket såg man på judarna med misstänksamhet. Judarna vägrade 
att offra till den romerske kejsaren. De höll sig för sig själva, samlades 
i sina synagogor och var noga med att följa sabbats- och matregler. 
De var en minoritet som var annorlunda och som levde under förtryck 
och förföljelse. Det hände att grupper av judar gjorde motstånd mot 
den romerska makten. År 135 e.Kr. totalförstörde romarna 
Jerusalem i ett försök att stoppa de 
judiska upproren. 

De var en minoritet som var annorlunda och som levde under förtryck 
och förföljelse. Det hände att grupper av judar gjorde motstånd mot 
den romerska makten. År 135 e.Kr. totalförstörde romarna 
Jerusalem i ett försök att stoppa de 
judiska upproren. 

Stenrelief på  Titusbågen 
i Forum Romanum i Rom, Italien. 
Den visar romarnas segertåg 
och krigsbytet efter förstörelsen 
av Jerusalem år 70 e.Kr.
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Alla judar tvingades lämna staden och en stor grupp fördes till andra 
delar av romarriket som slavar. Under 200- och 300-talet e.Kr. fanns 
det grupper av judar i Mellanöstern, Medelhavsområdet och andra 
delar av Europa.

På 300-talet e.Kr. blev kristendom, som först hade varit en gren av 
judendom, statsreligion i romarriket. De kristna tog alltmer avstånd 
från judarna som inte ville lämna sin tro för den kristna läran. 
Många kristna anklagade dem för att ha dödat Jesus, och misstron och 
motviljan mot judarna växte. De fick skulden för allt från sjukdomar 
till missväxt.

När islam, den tredje av de abrahamitiska religionerna, uppstod 
på 600-talet e.Kr. kunde judarna ofta leva ifred i de områden som 
kontrollerades av muslimer. I det muslimska Spanien hade judarna 
stor frihet ända fram till slutet av 1400-talet.

Judendom under medeltiden
Under tidig medeltid pågick korstågen, ett slags heliga krig mellan 
kristna och muslimer som den kristna kyrkan stod bakom. Samtidigt 
fortsatte kristna att förfölja judar. Det spreds rykten om att judar 
fångade kristna barn och drack deras blod, att de förgiftade brunnar 
och spred sjukdomar och död. Sådana fördomar var vanliga i hela 
Europa under medeltiden. Hatet och motviljan mot judar kallas 
antisemitism.

År 1215 beslutade ett kristet kyrkomöte att judar måste bära 
Davids stjärnan på kläderna. Några hundra år senare inrättade en 
del städer speciella stadsdelar, getton, där judar måste bo. Judarna 
anklagades för att inte acceptera Jesus som Messias, och när pesten 
och andra oförklarliga sjukdomar drabbade Europa pekades ofta judar 
ut som skyldiga. Judendom förbjöds på flera platser i Europa och judar 
tvingades lämna både Frankrike, England och Ungern.

Judendom  79

U P P G I F T E R

Redogör:  Vad innebär diaspora och hur har diasporan påverkat 
judendom?

Resonera: Ge exempel på lögner och fördomar som har drabbat det 
judiska folket som en följd av antisemitism.
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Upplysningstiden och sionismen
Under Upplysningstiden på 1700-talet spreds tankar och idéer som 
bland annat handlade om människors lika värde och religionsfrihet.  
Det ledde till att situationen för många av Västeuropas judar för-
bättrades. I Frankrike ledde revolutionen till att judar fick rätt att 
bli medborgare och i Sverige fick judar samma rättigheter som andra 
invånare år 1870.

I Ryssland och Östeuropa gick utvecklingen i motsatt riktning. 
Där fortsatte förföljelserna, och många judar mördades i våldsamma 
och blodiga attacker, så kallade pogromer. En ny slags antisemitism 
började märkas. Den såg judar som en egen ”människoras” och 
menade att Europa inte borde ha någon judisk befolkning alls. De 
judar som kunde, flydde till exempelvis Palestina, Kanada och USA.

Efter hundratals år av förföljelser uppstod sionismen i slutet av 
1800-talet. Sion betyder Jerusalem, och dit drömde sionisterna om 
att återvända och skapa ett nytt Israel. Fler och fler sionister flyttade 
till Palestina, landet som tidigare kallats Kanaan och Israel. Men 
majoriteten av världens judar var emot sionismen. De ville leva kvar  
i sina olika hemländer och trodde att antisemitismen skulle försvinna.

80  Judendom

Judiska män undersöker skadorna
på Torarullar och andra religiösa 
texter efter pogromer i  Ryssland,
1881.
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Förintelsen
När Hitler och nationalsocialisterna tog makten i Tyskland under 
1930-talet ökade antisemitismen. Under Förintelsen, nazisternas 
folkmord under andra världskriget (1939–1945), dödades miljontals 
människor. Cirka sex miljoner av dem var judar som dog av svält, 
sjukdomar och slavarbete i arbetsläger eller mördades i gaskamrar i 
koncentrationsläger.

Redan före kriget hade nazisterna tagit ifrån den tyska judiska 
befolkningen många av deras rättigheter. De förlorade rätten till 
medborgarskap, fick inte rösta och fick inte arbeta i vissa yrken. Det 
var inte kopplat till judisk tro, även judar som inte alls var religiösa 
drabbades. Efter krigsutbrottet försämrades judarnas situation i alla 
ockuperade länder i Europa. De samlades i getton eller fördes till läger. 
Män, kvinnor och barn sorterades efter om de kunde arbeta eller inte. 
Mot slutet av kriget dödades många direkt. Två tredjedelar av Europas 
judiska befolkning dog under Förintelsen. På vissa platser i Europa 
försvann allt judiskt liv och all judisk kultur.

Judendom  81Judendom  81

Judar i ghettot i Lodz, Polen.
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