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Vår stad sticker ut i den nationella statistiken i antalet brott som drabbar judar, ett allvarligt
problem som kräver reaktion från Malmös politiker.
I Malmö 2018 vågar inte judar bära kippa av rädsla för att trakasseras. För ett par
månader sedan skanderade demonstranter “Vi skall skjuta judarna” i en demonstration i
Malmö mot Trumps beslut att flytta USA:s ambassad till Jerusalem.
I Europa vet vi hur antisemitism ser ut i den värsta formen. Vår kontinent känner alltför väl
till dess fasor i form av Förintelsens för evigt inpräntade minne. Trots denna vår historia
sprider sig återigen antisemitism i vårt land och i vår stad.
Polisen konstaterar att det finns en latent hotbild mot judar i Malmö. Antisemitism är
utbredd inom högerextrema kretsar men även förekommande bland människor med
ursprung i Mellanöstern som är bosatta i Malmö. I flera av dessa länder har befolkningar i
årtionden matats med antisemitisk propaganda från sina diktatorer. Judehatet finns med i
uppfostran av barnen och förekommer därmed i låga åldrar.
Liberalerna menar att samhället måste göra kraftiga insatser för att motverka dessa
skadliga värderingar och beteenden, vilka inte hör hemma i en demokrati. Skolan är här
det främsta verktyget. Vi kan aldrig acceptera judehatet, oavsett vem som är dess
avsändare. Judarna är en del av Sverige, vårt lands historia och också en del av vår
framtid. Och inte minst en viktig del av Malmös historia.
Under 1990-talet reagerade statsminister Göran Persson kraftigt mot den växande
okunnigheten om Förintelsen bland skolelever. Ett folkbildande verktyg som Persson tog
initiativ till var informationskampanjen Levande historia som bland annat tog fram den idag
välkända boken “...Om detta må ni berätta”. Boken har spridits i mer än 1,5 miljon
exemplar till grundskoleelever i Sverige sedan 1998 och därmed bidragit till att förebygga
antisemitiska tendenser. Den har översatts till arabiska, bosniska/kroatiska/serbiska,
engelska, finska, persiska, spanska och turkiska.
Redan har flera goda initiativ genomförts. Under perioden juni- 2016 till maj-2017
genomförde judiska församlingen i Malmö projektet ”Minnenas arv”, en utbildning om
antisemitism och rasism för Malmös högstadie- och gymnasielärare. Dessa lärare har fått
lektionstid för att lära sig att på ett pedagogiskt sätt tala om antisemitism med sina elever.
Utbildningen blev på många sett en succé då det finns ett stort behov för lärare i Malmö att
lära sig bemöta antisemitiska kommentarer och öppet judehat i klassrummet. Pengarna
från MUCF (Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor), som finansierade

programmet, räckte dock i bara ett år. Därför behöver Malmö stad nu satsa resurser på att
arbetet mot antisemitismen blir långsiktigt och permanent.
Nyligen deltog den israeliske Förintelseforskaren och historikern Yehudi Bauer som en av
talarna på Förintelsens minnesdag i Stockholm. I en TV-sänd intervju menar Bauer att ett
av de viktigaste redskapen för att bekämpa antisemitismen är att få med moderata
muslimer på sin sida.
I Malmö kan till exempel organisationen ”Amaneh” nämnas som ett gott exempel. I denna
deltar både judiska församlingen och muslimska företrädare i Malmö med idén att föra
samman judar och muslimer i samtal, i syfte att bygga broar mellan de båda
religionerna. ”Unga muslimer mot antisemtism” grundad av Siavosh Derakhti är också ett
bra exempel på vad som kan göras för att motverka antisemitism och rasisim i alla dess
former.
Därtill kan organisationen Zikaron nämnas som erbjuder kostnadsfria föreläsningar om
Förintelsen för svenska högstadie- och gymnasieelever av judiska ungdomar i 18-30årsåldern - vilket är ett sätt att föra de överlevandes arv vidare.
Ett annat sätt att arbeta mer långsiktigt och allomfattande är att ta fram en
informationsbok, liknande den som togs fram av Levande historia1 under 1990-talet.
Istället för att enbart fokusera på den europeiska historien behöver vi bredda oss även mot
de länder i Mellanöstern där antisemitismen är allmänt utbredd. Detta skulle kunna
inkludera båda samarbete med de Förintelseöverlevare (Förintelsens ögonvittnen) som
sprider kunskap i Malmös skolor och som varit ovärderliga i arbetet mot antisemitismen,
men också företrädare för liberala och moderata muslimer som tar avstånd från
antisemitism och vill bidra till ökat samförstånd.
Det är nämligen i skolan som antisemitismen måste bemötas och bekämpas på alla
fronter. Vårt intiativ avser Malmös egna skolor och fristående skolor.
Mot bakgrund av ovanstående yrkar vi:

1

-

att kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att utreda och utveckla
förutsättningarna för ett projekt för att motverka antisemitismen i Malmö likt det
Göran Persson initierade genom Levande historia 1997.

-

att detta projekt inkluderar framtagandet av en särskild informationsbok om
antisemitism som inkluderar såväl den europeiska Förintelsens historia liksom
antisemitismens historia i Mellanöstern.

-

att kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att anmoda ansvariga
utbildningsnämnder att detta initiativ blir obligatoriskt i alla Malmö stads skolor, som
en integrerad del i samhällsundervisningen och i skolans grundläggande
värderingsuppdrag.
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