Antisemitism
Genom en stor del av västerlandets historia har judar blivit
betraktade med skepsis och misstro, enbart för att de är judar.
Fientlighet mot judar just för att de är judar kallas
antisemitism, ett ord som syftar på att judarna tillhör den
folkgrupp som brukar kallas semiter. Till semiterna hör också
araberna, men när man talar om antisemitism brukar man
enbart mena just
judefientlighet.
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Kippavandring i
Malmö 2017. Att delta
i en kippavandring är
att visa solidaritet med
de judar som drabbas
av antisemitism. Det
är också ett sätt att ta
ställning för tolerans
och visa respekt för
allas tro, oavsett
religion.

I områden där kristendomen varit dominerande har
judar utsatts för förföljelser och förtryck. Under medeltiden
motiverade man antisemitismen i Europa genom att tala om
religion. Judarna hade dödat Jesus, och om de inte ändrade sig
och började tro på Jesus – om de inte blev kristna alltså – skulle
de straffas genom förtryck och diskriminering. Först så sent som
år 2000 gjorde påven Johannes Paulus II en offentlig avbön för
det som kyrkan utsatt judar för genom historien.
Den moderna antisemitismen hänger ihop med en felaktig
idé om mänskligheten som indelad i olika ”raser”. Modern
vetenskap har lämnat detta ”rasbiologiska tänkande”, som
bygger på helt ovetenskapliga föreställningar om människans
utveckling. Rasister tänker sig att det finns bättre och sämre
”raser”, och ofta att judar tillhör de ”sämre”.
Det mest skrämmande exemplet finns i den nazistiska
ideologin, där avsikten att utplåna alla judar grundades just
i rasbiologiskt tänkande. Men det var inte bara i det nazistiska
Tyskland som dessa idéer levde och frodades. Också i Sverige
ägnades tid och kraft åt ”rasbiologisk forskning” under första
hälften av 1900-talet.
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Kunskap om Förintelsens fasor och den systematiska
utrotningspolitiken i det nazistiska Tyskland har gjort arbetet
med att motverka antisemitism till en viktig fråga i många stater.
Antisemitism finns fortfarande och bejakas av nazistiska och
högerextrema grupperingar. Under 2000-talet har också en ökad
antisemitism setts i Mellanöstern, där den politiska situationen
under lång tid har varit både komplicerad och präglad av krig och
ett enormt stort mänskligt lidande. Fredsförhandlingar har gång på
gång misslyckats, trots att det på gräsrotsnivå bland alla inblandade
parter finns många som både vill ha fred och arbetar för det.
Kritik mot staten Israels politik eller mot USA:s agerande i
Mellanöstern är inte antisemitism. Däremot finns det reaktioner
på situationen i Mellanöstern som bottnar i eller påverkas av
antisemitiska tankar och reaktioner. I vissa fundamentalistiska
islamska grupper är antisemitismen central. Arbetet mot
antisemitism är alltså fortfarande både viktigt och aktuellt,
i Sverige och i andra länder.

"Fredens ring"
är ett initiativ som
började i Oslo 2015,
efter attacken mot
synagogan i Köpenhamn
samma år. Muslimer
och judar bildade en
ring runt synagogan
i Oslo, för att visa sitt
stöd. Fredens ring
har också genomförts
i Sverige.
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Religion och identitet

Islamofobi
Ett annat orosmoment är den ökade islamofobin, fördomar om
och fientlighet mot islam och muslimer i allmänhet. Begreppet
islamofobi är ganska nytt, men en fientlig inställning till islam
har precis som antisemitismen rötter långt tillbaka i historien
i Europa. Islam beskrivs då felaktigt som en religion som skiljer
sig väldigt mycket från alla andra religioner. En följd av det
blir att muslimer påstås vilja något som står i motsättning till
vad ”alla andra” vill. Dessutom betraktas muslimer ofta som
en enhetlig grupp, och även det är felaktigt. Man bortser från
att det inom islam finns olika sätt att leva och tänka. Det är de
negativa och felaktiga föreställningarna om islam som leder till
förföljelser och trakasserier.
Mycket av det som i Sverige kallas för främlingsfientlighet
riktar sig inte mot främlingar i allmänhet, utan mot just muslimer
som beskrivs som särskilt främmande och därmed farliga.

FRÅGOR
1. Vilka gemensamma områden hittar man för politik
och religion?
2. Ge exempel på att religion kan användas både som
en revolutionär kraft som vill förändra samhället
och som dess motsats, en kraft som vill gå tillbaka
till hur det var förr.
3. Vad är det för skillnad på en maximalistisk och en
minimalistisk inställning när det gäller hur mycket
man ska motivera politiska beslut utifrån religionen?
4. Hur har betydelsen av ordet fundamentalist förändrats?
5. Förklara vad antisemitism är.
6. Förklara vad islamofobi är.
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