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KONFERENCE OM
ANTISEMITISME

I LANDSTINGSSALEN PÅ CHRISTIANSBORG
14. SEPTEMBER 2020 KL. 13:00 – 16:00

IHRA – the International Holocaust
Remembrance Alliance – har udsendt en
ny definition af antisemitisme, som også
Danmark har tilsluttet sig. Hvad er antisemitisme,
og hvordan udtrykker den sig ifølge den nye definition? IHRA har repræsentation på regeringsniveau fra 34 lande, - syv lande har observatørstatus. IHRA har til opgave at fremme undervisning,
mindet om og forskning i Holocaust.
Hvor finder vi antisemitismen i dag?
Hvem er nutidens antisemitter? Er kritik af Israel
antisemitisme? Er antisemitismen altid nazistisk?
Statsministeren til Politiken januar 2020: »Vi ser
antisemitismens grimme ansigt flere steder fra.
(..) Vi ser også ansatser til det på den yderste
venstrefløj, og så ser vi det i dele af indvandrermiljøet i Danmark.«
Byggesten til en handlingsplan
mod antisemitisme.
Status på undervisningen i skolerne i dag. Skolernes ansvar. Mediernes og journalisternes ansvar.
Folketingsbeslutning 28. januar 2020: »Folketinget noterer sig, at regeringen har iværksat et
arbejde med en national handlingsplan mod
antisemitisme med det formål at styrke befolkningens viden og bevidsthed om den stigende
antisemitisme«

DELTAGERE:
Nick Hækkerup

justitsminister.

Benny Dagan

Israels ambassadør i Danmark

Cecilie Banke,

seniorforsker ved Dansk Institut for
Internationale Studier og dansk
repræsentant i The International
Holocaust Remembrance Alliance

Otto Rühl

lektor, har siden 2004 har siddet
i IHRAs undervisningsgruppe

Bent Blüdnikow

historiker og forfatter

»Det er beskæmmende at opleve,
hvordan antisemitismen igen
stikker sit grimme ansigt frem,

Henri Goldstein

Formanden for Det jødiske
Samfund i Danmark

også her hos os. Antisemitisme,
intolerance og undertrykkelse
af anderledes tænkende hører
ingen steder hjemme. Det er

Søren Pape Poulsen
tidl. justitsminister

noget, som vi skal være meget
opmærksomme på og hjælpe
hinanden med at modarbejde.«

Dronningen i nytårstalen 2019

Henrik Chievitz

formand for Fælleskomiteen
for Israel

KONFERENCEN
OM ANTISEMITISME
MANDAG D. 14. SEPTEMBER FRA KL. 13.00 – 16.00
I LANDSTINGSSALEN PÅ CHRISTIANSBORG
Kl. 13.00 Henrik Chievitz, formand for Fælleskomiteen for Israel, byder velkommen.
Fhv. justitsminister Søren Pape Poulsen, ordstyrer.
Kl. 13.10

Israels ambassadør Benny Dagan kommer med et kort indlæg

Kl. 13.20

Formanden for Det jødiske Samfund i Danmark, Henri Goldstein

Kl. 13.35

Historiker og forfatter Bent Blüdnikow: »Antisemitisme i Danmark?«
En oversigt over, hvor vi i dagens Danmark møder antisemitismen.

Kl. 14.20 Cecilie Stokholm Banke, seniorforsker ved Dansk Institut for Internatio
nale Studier og dansk repræsentant i The International Holocaust
Remembrance Alliance: »Definition på antisemitisme«
Men hvad er egentlig definitionen på antisemitisme? IHRA vedtog under
det rumænske formandskab for nogle år siden en klar definition, der siden
er vedtaget i mange af medlemslandenes parlamenter.
Kl. 15.00 Pause
Kl. 15.30

Lektor Otto Rühl
Der kan næppe være uenighed om, at det er i skolerne, man skal starte:
Otto Rühl, vil fortælle om, hvad der i begyndelsen af 2000-tallet blev gjort
fra først DCHF og siden DIISs side – men også de udfordringer man står
overfor lige nu. Otto Rühl har siden 2004 siddet i IHRAs undervisnings
gruppe

Kl. 16.15

Justitsminister Nick Hækkerup
Hvad gør regeringen i Danmark: Tilbage i januar gjorde statsminister Mette
Frederiksen klart, at Danmark vil udarbejde en handlingsplan mod
antisemitisme – og justitsministeren vil fortælle om, hvor langt arbejdet med
planen er kommet, og hvad man vil gøre for at bekæmpe antisemitisme i
Danmark.

Kl. 16.45 Søren Pape afrunder eftermiddagen
Kl. 16.55

Henrik Chievitz, takker for deltagelsen

Vi skal altid huske
Den nazistiske jødestjerne er
andet og mere end et blot et
symbol. For vores jødiske landsmænd er den selve porten til
helvede. Alle har familie, der
blev slugt i det helvede. Her er
ikke plads til relativering eller
distance. Helvede er en konkret
erindring for alle jøder overalt i
verden.
Holocaust var kulminationen
på tusinde års europæisk antisemitisme. Nazisterne havde ikke
patent på antisemitismen, - men
de skabte historiens mest forfærdelige folkemord med jødeha-

det som brændstof. Holocaust
blev til et evigt traume for alle
jøder.
Den klassiske europæiske
antisemitisme er fortsat latent
til stede i Europa, og med den
mellemøstlige indvandring er
jødehadet igen på fremmarch.
De jødiske samfund i Vesteuropa
overvejer i stort tal at emigrere
fra deres fædrelande for at søge
ly i Israel. Hvis den udvikling
fortsætter, står vi med antisemitismens endemål, nemlig et jødefrit
Europa. Det må ikke ske.
Vi skal bekæmpe antisemitis-

me i alle dens former og udtryk.
Vi skal undervise vores børn og
unge. Vi skal mindes Krystalnatten og alle dødslejrenes uhyrligheder. Vi skal forfærdes, og vi
skal altid huske.
Vi opfordrer alle - og især
jer med ansvar for at uddanne
vores børn og unge - til at
oplyse og fortælle om antisemitismens uhyrligheder. Det er
vores fælles ansvar, at vores
jødiske landsmænd kan leve
et frit og trygt liv i den danske
dagligdag - ligesom alle andre.

ALLE ER VELKOMNE
OPLÆG
○ Henrik Chievitz
Formand for FKI
○ Benny Dagan
Ambassadør
○ Henri Goldstein
Formand for Det jødiske
samfund i Danmark
○ Bent Blüdnikow
Historiker og skribent
○ Cecilie Banke
Seniorforsker ved DIIS
○ Nick Hækkerup
Justitsminister
○ Otto Rühl
lektor

ORDSTYRER
○ Søren Pape Poulsen
Tidl. justitsminister

TILMELDING
Senest d. 7. september 2020 til
Simon Fish,
E-mail: simon@snedkerfish.dk
Henrik Chievitz:
E-mail: henrikchievitz@gmail.com

