Kyrkomötet
Mot 2015:91

Kyrkomötet
Motion 2015:91
av Johanna Andersson

Ta bort dokumentet Christmas Alert 2014 från Svenska
kyrkans hemsida

Förslag till kyrkomötesbeslut
1. Kyrkomötet beslutar att uppdra till kyrkostyrelsen att ta bort dokumentet
Christmas Alert 2014 från Svenska kyrkans hemsida.
2. Kyrkomötet beslutar att uppdra till kyrkostyrelsen att utarbeta riktlinjer för att
säkerställa att antisemitiska stereotyper inte igen sprids på Svenska kyrkans
hemsida.

Motivering
Kairos Palestinadokumentet upptar ett allt större utrymme på Svenska kyrkans
hemsida och omges idag av en mängd stöddokument och annat material. Ett
exempel på sådant material är det pdf-dokument som lades ut inför föregående jul
under namnet Christmas Alert 2014. Detta dokument rymmer en formulering som är
antisemitisk. Norma Carmi, projektkoordinator för Kairos Palestina, skriver på sidan
55 (sidan 56 i webbversionen): ”We cannot accept that the Jewish lobby intimidates
us, cripples us and lulls us into a roaring silence, blocking our conscience into
passive inaction.”
Det finns alltså i Kairos Palestinaledningens föreställningsvärld en illasinnad
”judisk lobby” som bär ansvar för en rad grymma och manipulativa handlingar. Det
är inte en israelisk lobby, det är inte en pro-israelisk lobby och inte heller en
palestinafientlig lobby Carmi skriver om. Det är en judisk lobby. Svenska kyrkan
sprider ett dokument som manar till motstånd mot denna judiska lobby. Vid sidan av
Svenska kyrkans massiva och ensidiga kritik av landet Israel har det nu alltså också
smugit sig in en formulering som riktar sig direkt mot judar.
Ofta framhålls ju, inte minst i kyrkliga sammanhang i Sverige, att man tar
avstånd från Israel och landets politik utan att samtidigt ta avstånd från judendomen
eller det judiska folket. Men med formuleringen i Christmas Alert 2014 om en
”judisk lobby” är det nu alltså judar det handlar om, inte politiken som förs av Israel.
Svenska kommittén mot antisemitism (SKMA) konstaterar under rubriken
”Vilka är de vanligaste antisemitiska stereotyperna och myterna?”, att många av
dessa antisemitiska föreställningar förblivit sig ganska lika genom tiderna.
Beskyllningar som under lång tid riktats mot judar handlar bland annat om makt och
sammanslutningar:
Även i dag utgör föreställningar om judisk makt och inflytande en
kärnidé i antisemitisk propaganda och tankevärld. De kan bland annat
avläsas i antydningar eller påståenden om ”judarnas makt över medierna” eller i vissa tolkningar av amerikansk utrikespolitik där denna

antyds eller påstås ”kontrolleras” av judar eller en föregivet allsmäktig
”judisk lobby”. Denna typ av bilder vilar även på stereotypa bilder av
judar som ett homogent kollektiv vilket agerar utifrån föregivet
”judiska” intressen liksom på historiskt rotade fördomar om judar som
främmande, nationellt opålitliga, förrädiska och manipulativa.
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Här återfinns den ”judiska lobby” Christmas Alert 2014 varnar för, liksom tanken på
de manipulativa judarna. Detta citat visar att Svenska kyrkan på sin hemsida delar
ett dokument som rymmer en antisemitisk stereotyp som är så central att den kallas
”kärnidé” av SKMA.
Det finns ytterligare en skrivning hos SKMA som visar att Christmas Alert 2014
uttrycker sig antisemitiskt, och det handlar om var gränsen går mellan kritik av Israels
politik och antisemitism. Att Israel ska granskas och kritiseras, men med samma
måttstockar som andra länder, är självklart. När denna kritik riktas mot judar går dock
kritiken över i antisemitism: ”Slutligen överskrids gränsen mellan antisemitism och
politisk kritik [av staten Israel] när judar kollektivt hålls ansvariga för Israels politik.”
Det finns en rad aktuella exempel på hur judar i Sverige hållits kollektivt
ansvariga och hotats och trakasserats på grund av Israels politik. Exempelvis
berättade rabbinen Hillel Lavery-Yisrael i Malmö att han blivit påhoppad på gatan
och fått stå till svars för Israels agerande i Gaza: ”Jag försökte förklara att jag bor
här och inte har något att göra med det som händer där. Men det var lönlöst.”
På Uppdrag gransknings hemsida beskrivs vad som hände när SVT följde med
på en kippavandring i Malmö:
när gruppen kom fram till Möllevångstorget möttes de av protester och
förolämpningar. Flera av männen sjöng i talkör ”Free free, Palestine”,
och ”Fuck Israel”. Händelsen är ett tydligt exempel på hur judar i
Malmö får stå till svars för vad staten Israel gör.
Den sammanblandning av staten Israel och judar i allmänhet som görs i Christmas
Alert 2014 riskerar att fortsatt bidra till något som får stora konsekvenser för
enskilda judar i Sverige: Hatet mot Israel slår över på judar.
Tanken på en judisk lobby och hemliga judiska sammanslutningar är som ovan
beskrivits en klassisk antisemitisk stereotyp. Det som antisemitismen orsakat i
europeisk närtidshistoria gör att denna typ av retorik måste tas på allvar och
motarbetas med full kraft. Svenska kyrkan ska inte bidra till att sprida antisemitiska
myter och fördomar om judar. Dokumentet Christmas Alert 2014 bör snarast tas bort
från Svenska kyrkans hemsida och det bör utredas hur ett dokument med en sådan
formulering överhuvudtaget har kunnat hamna där. Såg ingen på kyrkokansliet
denna antisemitiska formulering? Finns det fler exempel på hur kritiken av Israel
glider över i ren antisemitism? Riktlinjer behöver tas fram för att säkerställa att detta
inte upprepas.
Referat och citat i motionen finns under följande länkar:
www.svenskakyrkan.se/kairospalestina
www.skma.se
www.aftonbladet.se/nyheter/article20218928.ab
www.svt.se/ug/palestinakonflikten-bakom-judehat
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