Svenska kommittén mot antisemitism (SKMA) och Forum för levande historia
inbjuder till ett seminarium om

Antisemitism idag
Propaganda, hatbrott och motstrategier
Den 21 maj 2018 i Malmö stadshus, August Palms plats 1
I samverkan med Malmö stad.

Judar utsätts för trakasserier och hatbrott för sin judiska identitet. Hat mot judar
propageras av olika extremistiska grupper och nygamla antisemitiska
konspirationsteorier och antijudisk propaganda sprids i sociala medier. Antisemitism
föder otrygghet, rädsla och lidande för den judiska minoriteten. I likhet med andra
former av rasism hotar den även grundläggande demokratiska värden.
I syfte att fördjupa kunskapen om den samtida antisemitismen och förstärka arbetet med
att förebygga och motverka fördomar, hat och våld mot judar, arrangerar Svenska
kommittén mot antisemitism (SKMA) och Forum för levande historia ett
heldagsseminarium i Malmö den 21 maj 2018. På konferensen medverkar ledande
forskare och experter.
Seminariet riktar sig främst till kommunpolitiker och tjänstemän med ansvar för
utbildnings-, demokrati- och integrationsfrågor, personal inom skola och socialtjänst,
samt personal inom Polisen, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen, men är öppet
även för andra intresserade.

www.levandehistoria.se

www.skma.se

Måndagen den 21 maj
Lokal: Malmö stadshus konferenscenter, mötesrum Stortorget

Från 08.30

Registrering

09.00 – 09.10

Inledning av Andréas Schönström, kommunalråd

09.10 – 10.40

Henrik Bachner, idéhistoriker:
Samtida antisemitism – former, teman, tendenser
Föreläsningen ger en överblick över den samtida antisemitismens
uttrycksformer, politiska sammanhang och konsekvenser. Frågor som
bl a behandlas är:
- Vad är antisemitism?
- Antisemitismens föreställningar: konspirationsteorier och stereotyper
- Antisemitismens plats i extrema rörelser och miljöer
- Hatbrott, terror

10.40 – 11.00
11.00 – 12.30

Kaffepaus
Stéphane Bruchfeld, idéhistoriker vid Uppsala universitet:
"I Auschwitz gasades bara löss." Om förnekandet av
Förintelsen
Föreläsningen ger en historisk och aktuell bakgrund till och en
överblick över propagandan som förnekar att Förintelsen har ägt rum.
Frågor som behandlas är bland annat:
- Hur ser förnekarpropagandan ut, vad har den för syfte och hur sprids
den?
- Vilka är de vanligaste påståendena? Skall de bemötas och i så fall
hur?

12.30 – 13.30
13.30 – 15.00

Lunch
Johan Nordqvist, ordförande Juridikfronten:
Näthat och juridik
Föreläsningen fokuserar på näthat av brottslig art, med särskild fokus
på bestämmelsen om hets mot folkgrupp, och hur man med juridiken
som verktyg kan verka för att beivra spridningen av hets och hot från
organisationer och personer inom den organiserade extremhögern.

15.00 – 15.10

www.levandehistoria.se

Avslutning

www.skma.se

FÖRELÄSARE
Henrik Bachner är fil. dr i idéhistoria och styrelsemedlem i SKMA. Han är författare till bl.a.
“Judefrågan”. Debatt om antisemitism i 1930-talets Sverige (2009), Antisemitiska attityder och
föreställningar i Sverige (med Jonas Ring, 2006) och Återkomsten. Antisemitism i Sverige efter
1945 (1999, 2004). Se www.henrikbachner.se .
Stéphane Bruchfeld är idéhistoriker knuten till Hugo Valentin‐centrum, Uppsala universitet
och styrelsemedlem i SKMA. Han är bl.a. medförfattare till boken … om detta må ni berätta …
(1998) och författare till Förnekandet av Förintelsen (1996).
Johan Nordqvist är ordförande för Juridikfronten, som är en partipolitiskt och religiöst
obunden ideell organisation vars stadgade ändamål är att tillse att rättsliga processer inleds mot
personer inom den organiserade extremhögern. Deras arbete har bland annat lett till att ett stort
antal framträdande företrädare för diverse nazistiska organisationer dömts för bland annat hets
mot folkgrupp.

Anmälan senast den 13 maj
Anmälan sker senast den 13 maj till Svenska kommittén mot antisemitism (SKMA) via
anmälningsformuläret du hittar på denna sida: www.levandehistoria.se/malmo21maj
Anmälan är bindande.
Kostnad: 250 kr/person. I avgiften ingår lunch och fika.
Ytterligare upplysningar lämnas av:
Ann Wikström, Svenska kommittén mot antisemitism (SKMA)
ann.wikstrom@skma.se, tel 08-667 60 90
Stefan Andersson, Forum för levande historia (FLH)
stefan.andersson@levandehistoria.se, tel 0768-69 07 67

Vill du vara säker på att få en plats på seminariet – anmäl dig snarast!
Antalet platser är begränsat!

www.levandehistoria.se

www.skma.se

