Interpellation om antisemitism i Uppsala
Vid en demonstration i lördags (11/5) i Uppsala, arrangerad av Palestinska folkets förening och Ship
to Gaza, deltog ledande företrädare för vänsterpartiet. I fronten av demonstrationen bar barn på
bilder med tydligt antisemitiskt innehåll, vilket också uppmärksammats av SKMA, Svenska Kommittén
Mot Antisemitism.
Bilderna föreställer en jude med judestjärna i pannan, och med blod rinnande från mungiporna, med
ett skadat / döende barn liggande framför sig. Detta är en klassisk antisemitisk figur, och bygger på
motiv om ritualmord och blodsanklagelse och har förekommit sedan medeltiden i Europa, Östeuropa
och Mellanöstern, kopplat till både kristen och arabisk antisemitism. En återkommande anklagelse
har varit att judar sagts döda kristna eller muslimska barn för att blanda blodet i matza-brödet som
bakas till påsk.
Tidigare riksdagsledamöterna (V), och kommunpolitikerna Torbjörn Björlund (V) och Jeanette
Escanilla (V), som medverkade i demonstrationen skulle säkert invända att kritiken riktar sig mot
staten Israel, att juden på bilden är Benjamin Netanyahu, Israels premiärminister, och att
anklagelserna därför inte riktar sig mot judar utan mot Israel.
Detta är dock en problematisk distinktion. Israel är världens enda uttalat judiska stat, och sionismen
är den idé som denna stat bygger på. Att likställa sionism med rasism, vilket gjordes på en av
banderollerna, innebär indirekt en anklagelse mot judar. I detta sammanhang är det noterbart att går
man runt på Uppsalas skolor så ser man i flera fall att staten Israel är överstruken på kartor på
väggarna och ”Palestina” har skrivits dit i stället. Detta gäller även nämnda förenings logotyp som
ersatt Israel med en karta över Palestina. Vad händer med den judiska befolkningen om den judiska
staten Israel utraderas? I vilket fall som helst är det helt oacceptabelt att offentligt i dag i Sverige
använda kända antisemitiska figurer i en demonstration.
Att barn får vara förgrundsfigurer i ”kampen” mot Israel påminner mig om när jag och min familj
under några månader bodde i Haifa 2002 och kunde få in Hizbollahs TV-kanal Al Manar. Där
figurerade återkommande barnsoldater i propagandafilmer för att illustrera den väpnade kampen
mot staten Israel.
Vi kristdemokrater har återkommande lyft behovet av en vaccinationskampanj mot antisemtism i
Uppsala. Det finns fortfarande överlevande från förintelsen och man skulle kunna göra samma sak
som Västra Stenhagenskolan som framgångsrikt arbetat med detta och häromdagen hade ett besök
av förintelseöverlevaren Emerich Roth. (På skolans hemsida står att ”Projektet heter Vandra i
Emerich Roths Fotspår och det är ett samarbetsprojekt mellan Fredens Hus och Emerichfonden”) Att
få dessa ögonvittnesskildringar av antisemitismens fasor innan och under andra världskriget ger en
unik utgångspunkt att lyfta frågor om människovärde, demokrati och antisemitism.
Vårt förslag om en vaccinationskampanj mot Antisemitism i Uppsala var det enda av ett tio-tal förslag
från Uppsala-Alliansen som vänstermajoriteten (S, L, MP, V) i Uppsala avslog när det gäller
handlingsplan Gottsunda. Visst kan man tycka att det inte bara är Gottsunda som ska vara en arena
för denna kampanj, men jag uppfattade argumentationen från särskilt vänsterpartiet som att de var
negativa till att lyfta frågan om just antisemitism över huvud taget (utan att samtidigt ta upp
klasskillnader, klyftor och alienation).
Vad jag förstår har också Uppsala kommun ett samarbete / bidragsgivning med arrangörerna av
demonstrationen.

Med bakgrund ovanstående vill jag fråga Arbetsmarknadsnämndens ordförande, kommunalrådet
Mohamad Hassan (L):
1. Får Palestinska Folkets Förening integrationsbidrag från Arbetsmarknadsnämnden? Hur
stort är i så fall detta, och hur följs det upp?
2. Ges andra bidrag i någon form från Uppsala kommun till nämnd förening eller till Ship to
Gaza eller SIU, där PFF torde ingå?
3. Anser du det acceptabelt att en förening som Uppsala kommun ger bidrag till öppet sprider
antisemitisk propaganda på Uppsalas gator?
4. Tycker du att man bör genomföra en vaccinationskampanj mot antisemitism i Uppsala,
eller anser du att antisemitism inte är något problem i vår stad / kommun?
5. Ser du en fördel med att, likt Fredens hus, lyfta fram antisemitism som en utgångspunkt i
värdegrundsarbetet runt frågor om demokrati, fred och människovärde?
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