EU-kommissionens arbetsgrupp för implementeringen av EU-strategin mot
antisemitism och för stärkandet av judiskt liv 14-15 december 2021
Från ord till handling
Flera deltagare påpekade att det finns alltför stora glapp mellan ord och handling. Ett sätt att
motarbeta glappet är att – såsom förordas i EU-strategin – utse nationella sändebud/ koordinatorer
mot antisemitism. Dessa måste då få ett tydligt mandat och makt att påverka politikens innehåll och
genomförande.
Avgörande för att strategier ska implementeras är att system och indikatorer för uppföljning och
utvärdering finns inkorporerade redan från början. Detta vill Centralrådet se även vad gäller den
svenska handlingsplanen mot antisemitism.
En förutsättning för att skrida från ord till handling är att orden baseras på korrekt beskrivna
förhållanden. Liksom Centralrådet har drivit frågan om kartläggning av antisemitism i landets skolor
ser vi gärna mer av systematisk datainsamling generellt. Såsom FOI:s kartläggning av antisemitism på
digitala plattformar som publicerades i höstas. För detta krävs en gemensam begreppsapparat och
definitioner av problemet som ska lösas.
Idag är det svårt att göra jämförelser av antisemitiska hatbrott mellan EU-länder, dels pga en
underrapportering, dels pga olika definitioner och rutiner till grund för kodning och handläggning av
hatbrott.
Vad gäller definitioner av antisemitism är IHRA-definitionen den som antagits av EU-kommissionen
och av den svenska liksom flertalet europeiska regeringar. Det finns pedagogiska och politiska
fördelar med en gemensam definition och som tar sikte på politisk antisemitism som är ett stort och
växande problem inte minst på sociala medier. Samtidigt ska poängteras att bekämpande och
förebyggande av antisemitism i sig är det primära ändamålet, inte definitionen som sådan. Den kan
betraktas som ett verktyg och startpunkt för diskussioner om antisemitismens drivkrafter och
uttryckssätt.
Med stöd och inspiration av EU-strategin hoppas Centralrådet att den nationella kommande
handlingsplanen mot antisemitism och strategin för stärkandet av judiskt liv tillsammans kan bidra till
att långsiktigt trygga en judisk framtid i Sverige, där var och en av oss har redskap och kunskaper att
själva välja hur vi definierar och uttrycker vår judiska identitet.

