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Hør lige engang: Et par danske skoleledere vil ’råde’ jødiske forældre til ikke at lade deres børn 
indskrive i den lokale folkeskole. Demonstranter på Rådhuspladsen i København råber smædeord mod 
jøder og demokrati. Jøder færdes nødig med kalot i særlige københavnske gader. Og sympatisører 
med Israel er mødt med antisemitiske smædeord. 

Desværre, der er et mønster. 

Og det er ikke kun i Danmark. Jødiske samfund i Frankrig og England og Tyskland har oplevet 
antisemitisme i sammenhæng med – eller forklædt som – kritik af Israel. 

Det er ikke alene usympatisk. Det er reelt også en udfordring for vores samfunds demokratiske 
bæredygtighed, som vi ikke skal tage let på. 

Danske jøder har ikke ansvar for Israels politik. Punktum. Ytringsfrihed her i landet rummer ikke frihed 
til racisme. Punktum. Og folkeskolen er for alle. Punktum. Alt andet er bortforklaringer. 

At antiisraelske demonstranter råber ’Ned med demokratiet’ i københavnske gader er enfoldigt, men 
selvsagt ikke lovstridigt. Men at råbe smædeord i takt mod en religiøs minoritet er renlivet racisme. 

At danske skoleledere i 2009 kan finde på at fraråde en jødisk familie at indskrive sine børn i den 
lokale skole, fordi den har mange børn med muslimsk baggrund, er måske venligt ment. Men det er 
uantageligt. Folkeskolen skal være for alle. Og det er ikke noget, der skal ’vægtes’ med eksempler på, 
at andre minoritetsbørn er kommet i klemme – tværtimod. Det understreger kun, at en indsats skal 
gøres for at fastholde, at folkeskolen er for alle. Og hvis nogen lufter antisemitisme eller anden 
racisme over for børn, er det skolens job at lære børn om tolerance og at takle uenigheder – også hvis 
trosfæller på den anden side af horisonten er raget uklar. 

Jamen, når bomberne falder i Gaza og Israel … Nej! Det er ingen formildende omstændighed for 
racisme her. 

Konflikten mellem Israel og Hamas er rigelig alvorlig, hvor den udfolder sig. Vi hjælper ingen i Israel 
eller Palæstina ved at gøre vold på demokrati og tolerance her i landet. Til gengæld risikerer vi at 
ødelægge vores eget åbne samfund. Antisemitisme skal ikke ignoreres, ikke mødes med et forlegent 
smil. Det skal afvises. aj 

  


