FOKUS PÅ

ANTISEMITISM
I både historien och vår tid har fördomar mot
människor som kommer från andra platser,
tillhör andra religioner eller har en annan
politisk uppfattning lett till hat, hot och
förföljelse.
För att hantera sin tillvaro har människan
alltid haft ett behov av att förenkla, kategorisera
och gruppera världen omkring sig. Forskning
har visat att vi har lättare att lita på dem som
liknar oss själva. Vi reagerar också starkare
om någon som vi tror är lik oss blir skadad
än om någon som skiljer sig från oss blir det.
Historiskt har det hjälpt människan att överleva

och hantera komplexa situationer. Att till
exempel vara försiktig på nya och främmande
platser eller mot okända varelser var viktigt när
människan var jägare.
Men att bara hålla sig till sin grupp, ha
förutfattade meningar och fördomar om andra
eller ta avstånd från olikheter kan också ha
motsatt effekt. Det kan leda till ett vi-ochde-tänkande där den egna gruppen uppfattas
som bättre eller mer värdefull. Vårt behov av
att definiera vilken grupp vi tillhör övergår
då istället till rädsla och hat mot människor
utanför den egna gruppen. När det händer
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84

Judendom

SOL Religion inlaga feb 2020.indd 84

2020-03-23 08:28

FOKUS PÅ

kan fördomarna växa och få fruktansvärda
konsekvenser.
En undersökning från FRA – EU:s byrå för
grundläggande rättigheter 2018, visar att nio
av tio judar i Europa tycker att antisemitism
har ökat de senaste åren. Det handlar om allt
ifrån rasistiska skämt och hatiska kommentarer
i sociala medier till våld och hot mot enskilda
judar och judiska grupper. På många platser i
Europa, har judiska byggnader, gravplatser och
minnesmärken vandaliserats. Att vandalisera

något betyder att man förstör det med
flit genom att till exempel klottra, bränna
eller slå sönder det. I Sverige har det hänt
i bland annat Göteborg, Malmö och Luleå.
Det har lett till att en del judar undviker att
bära judiska symboler och att judiska skolor
och församlingar tvingas ha vakter och
kameraövervakning. I Sverige säger nästan
hälften av de tillfrågade judarna att de är
oroliga för att någon i deras familj ska drabbas
av antisemitism.

”Jag är väldigt bekymrad över mina
barns framtid. ’Jude’ är ett skällsord där
vi bor och folk hatar judar så mycket att
livet inte är värt någonting. Vi är rädda
för att barnen kommer att angripas på
ett eller annat sätt.”

”Antisemitism förekommer
dagligen och ohejdat på jobbet,
i media och i sociala medier.”
(Kvinna, 40–44 år, Frankrike)

(Man, 45–49 år, Danmark)

UPPGIFTER
Redogör: Varför tror forskare att människor har fördomar, och
vilken betydelse har de haft för människan tidigare i historien?

”Vill jag leva ett öppet
judiskt liv ser jag ingen
framtid i Malmö”
(Kvinna, 19 år, Sverige)

Resonera: Antisemitismen handlar om fördomar och förföljelse av judar.
Vilka andra grupper är utsatta för något liknande:
a. i världen?
b. i Sverige?
Diskutera: Läs citaten och diskutera hur du tror att människorna som har uttalat
dem påvekas i sin vardag av att antisemitismen finns närvarande i samhället där de bor.
Analysera: Vilka konsekvenser kan myter och fördomar om en grupp få för:
a. den utsatta individen?
b. den utsatta gruppen?
c. samhället i stort?
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