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i dag?
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Begrepshistorie «Antisemittisme»
• Nyord; kom opp på slutten av 1870-tallet i Tyskland
som politisk slagord
• To deler av ordet:
• «anti» betyr «mot»
• «Semittisme» 1. (nøytral, språkvitenskap): «lån fra
semittiske språk»; 2. (negativ, politisk språk): (Negative)
utviklingstrekk av det moderne samfunnet (kapitalisme;
liberalisme; oppløsning av tradisjonelle verdier) ble
identifisert som «jødiske»

• Selvbetegnelse for en politisk-sosial bevegelse som
oppstod i Tyskland 1879 og som samlet seg ideologisk
rundt slagordet «Kamp mot jødeherredømme!»:
antiliberal; anti-kapitalistisk; antimoderne
• I dag: synonym for «jødehat», «jødefiendtlighet»
generelt

Den antisemittiske konstruksjonen
av «Jøden»
• Konstruksjon av ett jødisk
kollektiv med
uforanderlige særtrekk
(”rase”), som preger hele
gruppen uavhengig av
variasjoner i ytre form.
•
•
•
•

fremmed
mindreverdig
fiendtlig innstilt, skadelig
(skjult) mektig

 Frigjøringskamp mot
«jødisk fremmedstyre»

Antisemittiske medier før 1914

Hitlers antisemittisme
«Hadde man bare ved
krigsutbruddet og under
krigen latt 12 eller 15 tusen
av disse hebraiske
folkefordervere under
giftgassen som
hundretusener av våre aller
beste tyske arbeidere fra
alle samfunnslag og yrker
måtte utlide på slagmarken,
da ville våre millionoffer ved
fronten ikke ha vært
forgjeves.»
Hitler, Mein Kampf, 1927

Antisemittisme etter Holocaust
• Særtrekk av antisemittisme i dagens vestlige
samfunn
• Åpen utrykk av (rasistisk) antisemittisme tabubelagt
(«kommunikativ latens») og skandalisert («antiantisemittisme» som norm)
• Nye uttrykksformer
• Holocaust-relatert
• Israel-relatert
• Anti-globalisering

• Den jødiske minoritetens opplevelse av antisemittisme
som et alvorlig og økende samfunnsproblem
• Antisemittisme-begrepet gjenstand for offentlig debatt

Negative forestillinger om jøder (Norge 2011 og 2017)
• Verdens jøder arbeider i
det skjulte for å fremme
jødiske interesser.

Hvor godt eller dårlig stemmer
disse påstandene for deg?
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Negative forestillinger om jøder
(Befolkningen 2011 og 2017, Muslimer 2017)
• Verdens jøder arbeider i
det skjulte for å fremme
jødiske interesser.

Hvor godt eller dårlig stemmer
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Holocaust-relatert antisemittisme
• Holocaust benektelse
• Folkemord på de europeiske
jødene som svindel og løgn
• Sår tvil om antallet drepte,
metoden for drapene og
intensjonen bak
• Forhånelse av ofrene

• Sekundær antisemittisme
• Jødene utnytter tysk og
europeisk skyldfølelse etter
Holocaust for sin egen fordel
• Antisemittisme på grunn av
Auschwitz
• Motstand mot minnekulturen

Israel-relatert antisemittisme
• Må ikke forveksles med
Israel-kritikk; grensen
er gjenstand for debatt
• Kjennetegn
• Konstruksjon av ett
jødisk kollektiv i verden
• Israels politikk blir sett
som et resultat av
iboende negative
egenskaper ved jøder
• Bruk av tradisjonelle
antisemittiske
stereotypier og myter

Oppfatninger av Midtøsten-konflikten
Hvor godt eller dårlig stemmer disse påstandene om midtøstenkonflikten for deg? "Stemmer nokså godt" og
"stemmer helt" kombinert
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Legitimering av vold mot jøder?
Når en tenker på hvordan Israel behandler
palestinerne, kan trakassering og vold
rettet mot jøder forsvares
(Prosent. Befolkning 2017 og muslimer)
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Anti-globalistisk antisemittisme
«I know that this battle is difficult for everyone. I
understand if some of us are also afraid. This is
understandable, because we must fight against an
opponent which is different from us. Their faces are
not visible, but are hidden from view; they do not
fight directly, but by stealth; they are not
honourable, but unprincipled; they are not national,
but international; they do not believe in work, but
speculate with money; they have no homeland, but
feel that the whole world is theirs. They are not
generous, but vengeful, and always attack the heart
– especially if it is red, white and green.[…]»
Victor Orban, 15 mars 2018

Religiøs tilhørighet og opplevelser av trakassering
«Har du de siste 12 månedene opplevd å bli trakassert i Norge på
bakgrunn av din religiøse tilhørighet?»
(Prosent. Muslimer og jøder)
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Skjule religiøs tilhørighet?
«Hender det at du unngår å vise din religiøse tilhørighet fordi du
er redd for negative holdninger?»
(Prosent. Muslimer og jøder)
0

10

20

30

40

50

60

70

80

26
Muslimer

2,1
71,8

63,6
Jøder

0,0

36,4

Ja

Ubesvart

Nei

Hva er antisemittisme i dag?
• Forskjellige definisjoner i den offentlige debatten:
• 1. Fokus på antisemittenes forestillinger: fiendtlige
holdninger og handlinger rettet mot jøder (eller det som
oppfattes som «jødisk», basert på bestemte
forestillinger om jøder).
• 2. Fokus på handlingens resultat, uavhengig av individets
intensjoner og negative holdninger: «institusjonell eller
strukturell antisemittisme»
• 3. Fokus på ofrenes persepsjon: jødenes opplevelse (av
for eksempel krenkelse og trakassering) definerer om en
hendelse er antisemittisk eller ikke
Basert på David Feldman, Jahrbuch für Antisemitismusforschung (2014)

