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n Ledare | Minnet av Förintelsen bleknar ...

Antisemitismens gift
sprids som en löpeld
Antisemitismens fasansfulla hydra växer och frodas. Det drabbar först och
främst den judiska befolkningen, men banar väg för
hat mot andra minoritetsgrupper. En av tjugo européer har aldrig hört talas om
Förintelsen.
En av tre säger att de vet li-
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te eller egentligen ingenting
om Förintelsen.
Mer än var fjärde anser att
judar har för mycket inflytande i affärslivet.
En av fem anser att judar
har sig själv att skylla för
antisemitismen.
Minnet av Förintelsen
med sex miljoner mördade
judar bleknar ikapp med att
sista överlevarna lämnar

oss. Samtidigt har stereotyperna av judar fått fart av
det digitala ekosystemet
där grupper kan sprida sitt
hat över hela världen snabbare än en löpbrand med
hjälp av en knapptryckning.
Mer än tusen personer tillfrågades i vardera Österrike,
Frankrike, Tyskland, Storbritannien, Ungern, Polen
och Sverige av företaget
ComRes, på uppdrag av
CNN.

Men vi behöver inte CNN:s

siffror för att se vad som
sker i Sverige. Brandattack
mot en judisk politikers
hem i Lund, brandattack
mot församlingen i Göteborg och församlingen i
Umeå tvingades stänga ef-

ter hot och skadegörelse. Vi
har sett trakasserier av judiska läkare på Karolinska
och hur högerextremismens hatkampanj mot George Soros blir till en murbräcka för antisemitismen.

Hydran växer i islamistiska

kretsar, i extremhögern, i
vardagen och inom vänstern. I det sistnämnda inte
sällan sammangift med synen på staten Israel. Nästan
tre av tio i CNN:s enkät menade att den mesta antisemitismen i det egna landet
var en reaktion på staten
Israels agerande.
I enkäten erkände en av
tio att de en ogynnsam attityd till judar. I Ungern, Sverigedemokraternas paradis

”

Det är i de här
vindarna som
Sverigedemokra
ternas ungdoms
förbund vill slopa
lagen om hets
mot folkgrupp.
i Europa, där antisemitismen eldas på av Orbáns
regering var siffran nästan
det dubbla.
Och det är inte bara judarna.

16 procent sade att man
hade en ogynnsam attityd
till HBTQ-personer, 36 procent sade det om invandrare generellt, 37 procent
sade det om muslimer och
39 procent om romer.

Det är i de här vindarna

som Sverigedemokraternas
ungdomsförbund vill slopa
lagen om hets mot folkgrupp. I SDU:s Sverige ska
hatet få fritt spelrum.
På twitter kommenterar
Piotr Cywinski som är museichef för förintelselägret
Auschwitz, CNN:s undersökning att ”hatideologierna som ledde till Auschwitz
fortfarande förgiftar folks
sinnen”.

Patrik Oksanen

n Gästkrönika | Ökat stöd för högerextrema

Liberal, grundad 1843

Postadress:
701 92 Örebro
Besök: Klostergatan 23
Växel: 010-709 70 00
måndag–fredag kl 8–17
Chefredaktör och
ansvarig utgivare:
Anders Nilsson
anders.nilsson@na.se
Stf ansvarig utgivare:
Anders Uddling
anders.uddling@na.se

E-post till medarbetare:
fornamn.efternamn@
mittmedia.se
Kundservice
och annonsering:
010-709 79 00 vard 8–16
Prenumerationspriser 2019

Gäller vid tillsvidareprenumeration

Komplett: E-tidn. och allt digitalt innehåll 7 dgr/v, papperstidn. 7 dgr/v, 372 kr/mån.
Helg: E-tidn och allt digitalt
innehåll 7 dgr/v, papperstidn.
fre-sön, 284 kr/mån
Digital: E-tidn. och allt digitalt
innehåll 7 dgr/v, 189 kr/mån.
Företag Komplett: E-tidn. och
allt digitalt innehåll 7 dgr/v,
papperstidn. 7 dgr/v, 740 kr/
mån.
För mer information:
kund.mittmedia.se/paket/na

Annons, företag:
019–15 52 00 vard 8–17,
na.foretagsservice@mittmedia.se
fax 019–15 51 51
Tryck: V-tab Västerås

Utebliven tidning
Anmäl på na.se/kundservice
Eller ring 019–15 50 50
Teltid: vard 7–14, lörd 7–11,
sön 8–12
Läs e-tidningen på na.se

De vill politisera rättsstaten

D

et finns anledning att oroa sig
över det ökande
stödet för de
högerextrema partier som
just nu tycks befinna sig
i tillväxtfas.

Ungerska extremister knutna till rörelsen
Jobbik marscherar. Det
finns anledning
att oroa sig för
det ökade stödet för högerextrema partier, skriver Cecilia Wikström.

Jag talar om SD, men ock-

så om franska Front National, grekiska Gyllene gryning, italienska Lega, österrikiska FPÖ och ungerska
Fidesz med flera. Dessa
partiers försök att inskränka mediernas oberoende,
politisera rättsstaten och
hylla illiberalism och auktoritära tendenser rimmar
illa med EU:s grundläggande värden och värderingar,
byggda på demokrati, fred
och frihet.
Vi bor på en kontinent
vars historia har präglats
av krig och förföljelse. Detta blev vi påminda om den
11 november då hundraårsdagen av första världskrigets slut uppmärksammades. Detta krig krävde över
40 miljoner människoliv
och en hel generation unga
män förlorades på slagfält
som Ypern, Verdun och
Somme.

Aldrig igen sades det när

freden slöts i Versailles.
Men Europa skulle två decennier senare uppleva ett
andra världskrig som skulle komma att förinta över
60 miljoner människor i
världens största militära
konflikt. Det är viktigt att
minnas den förödelse och
de idéer om exkluderande
nationalism och rädsla för
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det främmande som var
upprinnelsen till kriget.
Det är dessa idéer som i
dag glorifieras av Europas
extremhöger.
Efter andra världskrigets
slut 1945 bestämde sig länderna i Europa för att agera
för säkra freden. Kol- och
stålunionen som bildades
1950 blev startskottet för

”

den organisation vi i dag
känner som EU. Genom
handel skulle det skapas
bra förutsättningar för mellanstatligt samarbete och
därigenom skulle freden
bevaras.

62 år senare, år 2012, tilldelades EU världens kanske mest prestigefyllda

Tillsammans kan EU
bekämpa det väx
ande terrorhotet
och utgöra en stark
motpol till Ryss
lands allt mer auto Cecilia
ritära och aggressi Wikström
va maktambitioner. Ledamot i Europaparlamentet (L)

pris, Nobels fredspris,
för sitt arbete för fred,
försoning, demokrati och
mänskliga rättigheter. Men
ännu har vårt europeiska
projekt inte nått sina största framgångar. Flera nyckelfrågor återstår att lösa
för att garantera allas vår
välfärd inom områden som
miljö- och klimat, terrorism, migration och gränsöverskridande kriminalitet. I dagens globaliserade
värld kan ingen av dessa
utmaningar lösas på egen
hand av enskilda länder,
oavsett hur högt välståndet är.

Men tillsammans kan våra
medlemsländer ge skydd
och nya livschanser till de
hundratusentals människor som flyr de krig och
oroshärdar som pågår i vår
omedelbara närhet. Tillsammans kan EU:s med-

lemsländer ställa krav på
Kina, USA och de andra
stora ekonomierna att nå
världsomspännande klimatöverenskommelser,
som kan sätta stopp för
den globala uppvärmningen. Tillsammans kan EU
bekämpa det växande
terrorhotet och utgöra en
stark motpol till Rysslands
allt mer autoritära och aggressiva maktambitioner.

Som Europaparlamentari-

ker arbetar jag med glädje
och engagemang för ett utökat och mer effektivt ekonomiskt och politiskt samarbete på EU-nivå. Det är
endast så vi kan värna det
fredens Europa som det
tagit många decennier att
bygga upp. Låt oss inte låta
rasisterna rasera det generationerna före oss grundlade och vi nu bygger
vidare på.

