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TRUMP

- i spændingsfeltet mellem
zionisme og antisemitisme
ARTIKEL
Arne Pedersen,
kommunikationssekretær
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Donald Trump er taget i ed som USA’s næste præsident, og siden valget i november 2016 er der
særligt ét spændingsfelt, som har fanget opmærksomheden: Den tilsyneladende kompleksitet der
ligger i, at Trumps sejr uomtvisteligt har åbnet for
en øget antisemitisme i USA, mens hans politik
og mange af hans rådgivere på den anden side er
meget venligt stemte overfor Israel – nogle vil sige
zionistisk. Hvordan hænger det sammen?
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Mange jøder har i USA
taget afstand fra Trump under
hashtagget “Weveseenthisbefore” (vi har set dette før) - med
henvisning til tidligere tiders
åbenlyse jødeforfølgelse.
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20. januar fik USA ny præsident. Donald Trump blev
taget i ed på, at han vil tjene landet godt. Forud er gået
både en valgkamp og et demokratisk valg, som med al
sandsynlighed vil gå over i historien som et af de mest
modbydelige og hadske af slagsen. Hverken Hillary
Clinton eller Donald Trump kan sige sig fri for at have
rykket grænserne for mudderkastning – selv efter
amerikanske standarder, hvor den slags er noget mere
almindeligt end herhjemme i Danmark.
Antisemitismen har ligget og ulmet
En af følgevirkningerne af valget er en stigende antisemitisme i USA. I Europa har vi gennem flere år været
vidne til den øgede antisemitisme gennem både terrorangreb og politik, hvor valgene til Europaparlamentet
og det ungarske parlamentsvalg var de mest tydelige
tegn på, at en åbenlys antisemitisme er tilbage i europæisk politik.
Helt så vidt er det dog ikke kommet i amerikansk politik, men antisemitismen og de tiltagende rapporter om
hadforbrydelser med racistiske under- og overtoner i
kølvandet på valgresultatet, taler sit eget tydelige sprog.
Eksperter i USA vurderer, at antallet af hadforbrydelser
efter valget af Trump overgår den bølge af forbrydelser
mod muslimer, som USA oplevede i efterveerne af terrorangrebet på World Trade Center i 2001. Den antisemitisme, mange jøder regnede for at være et overstået
kapitel i USA, har ligget og ulmet og er nu vendt tilbage
til overfladen.

Trump har ikke taget afstand
Bradley Burston, redaktør på den israelske avis
Haaretz, går så langt som til at udråbe valget af Trump
som den største sejr for antisemitismen i USA siden
1941. Han ser en ”renæssance for jødehad i USA”, og
Burston argumenterer blandt andet med, at Trumps
valgslogan, ”America First” (Først Amerika), blev brugt
af nazi-sympatisøren Charles Lindbergh i 1941, som en
opfordring til at favorisere hvide, kristne amerikanere
med europæisk baggrund og til at se jøder som fjender
af USA.
Under selve valget har flere også givet udtryk for bekymring over Trumps egen retorik. Men, som Bradley
Burston også pointerer, har særligt Trumps tilhængere
udfoldet en antisemitisk retorik, og mange har haft en
oplevelse af, at præsidenten ikke har taget nok afstand
fra disse tilhængere, som tilhører det yderste højre i
amerikansk politik. For eksempel har den tidligere stormester fra Ku Klux Klan, David Duke, udtrykt uforbeholden begejstring for Trump. På valgaftenen udtrykte
han stor begejstring over valget af finansmanden som
USA’s næste præsident, og senere skrev Duke: ”Tag
ikke fejl – vores folk har spillet en stor rolle i at få valgt
Trump.” Hvor ”vores folk” tydeligvis refererer til personer med samme politiske og ideologiske overbevisning
som Duke. Gennem hele valgkampen har Trump nægtet
at tage afstand til støtten fra Ku Klux Klan og det radikale højre.
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Journalister et udpræget mål
Jødiske journalister har været et udpræget mål under
præsidentvalgkampen – så opsigtsvækkende var det, at
Anti-Defamation League (ADL) besluttede at nedsætte
en særlig arbejdsgruppe, som kun skulle overvåge og
undersøge antisemitiske angreb og chikane mod journalister på det sociale medie Twitter under valgkampen.
ADL blev grundlagt i 1913 med det formål at stoppe
bagvaskelsen af det jødiske folk, så de har mange års
erfaring i at afdække antisemitiske tendenser i samfundet og udgiver jævnligt rapporter om antisemitiske
hændelser og udvikling. Arbejdsgruppen udgav deres
rapport i oktober 2016, og det er skræmmende læsning.
Fra august 2015 til juli 2016 blev der lavet 2,6 millioner
opslag, eller ”tweets”, på Twitter med antisemitisk indhold, og rapporten anslår at disse opslag er set op imod
10 milliarder gange, hvilket ifølge rapporten, ”kan være
medvirkende til at bekræfte og normalisere antisemitisk
sprogbrug i en enorm skala.”
Rapporten finder samtidig at mindst 800 journalister
er blevet udsat for systematisk chikane og enkelte har
modtaget dødstrusler i forbindelse med dækningen
af valgkampen mellem Clinton og Trump. Rapporten
kalder angrebene på journalisterne via de sociale
medier for ”brutal”. Journalisten Julia Ioffe skrev under
valgkampen et portræt af Donald Trumps kone, Melanie
Trump. Efterfølgende fik journalisten blandt andet tilsendt et billede, hvor hendes ansigt var sat på en person
i et gaskammer med Donald Trump udenfor klar til at
trykke på knappen. Redaktøren på New York Times,
Jon Weismann, var også blandt de angrebne. Han fik
tilsendt et billede af Auschwitz’ ikoniske indgang, hvor
ordene ”Arbeit Macht Frei” var skiftet ud med ”Machen
Amerika Great” og med Trumps kampagnelogo nedenunder.
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Jon Weismann, redaktør på New York Times, fik
tilsendt dette billede under valgkampen.
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Journalisten Julia Ioffe fik bl.a. tilsendt dette billede
efter et kritisk portræt af Melanie Trump.

Rapporten konkluderer, at selvom Trump ikke kan
beskyldes for at være ophavsmand til de mange chikanerier, kan man alligevel argumentere for, at han har
været med til at skabe en kultur, hvori sådanne angreb
kunne finde sted. Her fremhæver rapporten blandt
andet udtalelser fra Trump, hvor han kalder journalister
for ”affald” og siger om ”de fleste journalister”: ”Jeg ville
aldrig slå dem ihjel, men jeg hader dem. Og nogle af
dem er sådan nogle løgnere og afskyelige mennesker.
Det er sandt!”
Absurde påstande!
Men der findes også dem, som finder det absurd at
komme med beskyldninger om antisemitisme mod
Trump. Hans svigersøn er selv jøde, ligesom mange af
hans nærmeste politiske rådgivere er det. Derudover er
Trump kommet med udenrigspolitiske meldinger om
en fremtidig politik i Mellemøsten, som af iagttagere
ses som den mest israelvenlige politik i mange år. For
eksempel har Trump lovet at flytte den amerikanske

Foto: ADL report: Anti-semitic targeting of
journalists…

Journalist på The Observer, Dana Schwartz, og
mange andre fik dette billede tilsendt under valgkampen. Den enkelte journalists hoved var så blot
klippet ind på personen i gaskammeret.
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ambassade til Jerusalem – en massiv tilkendegivelse af
Jerusalem som Israels udelelige hovedstad, og en handling som ville slukke håbet for mange palæstinensere
om en selvstændig stat med Østjerusalem som hovedstad. Ganske vist afgav tidligere præsidenter som Bill
Clinton og George W. Bush også sådanne løfter uden
at gennemføre det, men Trumps udnævnelse af David
Friedman som USA’s ambassadør i Israel, viser Trumps
seriøsitet omkring løftet, som et der skal opfyldes. Friedman er nær ven af Israels premierminister Benjamin
Netanyahu og støtter både Israels bosættelsespolitik og
en ét-stats-løsning, hvor staten hedder Israel.
Vær opmærksom på Bannon
Personificeringen af dette spændingsforhold mellem
zionisme og antisemitisme hedder Steve Bannon og
blev udnævnt til chefstrateg for Trump-regeringen umiddelbart efter valget i november 2016. Udnævnelsen blev
fordømt af ADLs direktør, Jonathan Greenblatt, som i
sin udtalelse tager udgangspunkt i Steve Bannons engagement i ”Breitbart News” – et elektronisk nyhedsnetværk for det yderste højre i amerikansk politik – med
afstikkere til både Jerusalem og London. Greenblatt
kalder det en sørgelig dag, når en person der har været
med til at skabe en platform til udbredelse af blandt
andet antisemitisme, kan udnævnes til en så central
position i Det Hvide Hus.
Andre kom Bannon til undsætning. Både Zionist Organisation of America og den jødiske gruppe i det republikanske parti forsvarede Bannon, som kaldte ham en
”passioneret zionist og støtte af Israel.” De fik støtte fra
rabbiner Abraham Cooper fra Simon Wiesenthal Centeret. ”I 2016 er Israel hjemsted for det største jødiske
samfund i verden. Det er også det åndelige centrum for
jødedommen og for jøder over hele verden. Når man
ser på de fakta, er det svært at kategorisere en person
som klassisk antisemit, når han støtter og forsvarer den
jødiske stat og dens 8,3 millioner indbyggere (hvoraf
seks millioner er jøder),” sagde Cooper blandt andet og
fortsætter ifølge Huffington Post med at understrege, at
når man ser, hvem der bakker udnævnelsen af Bannon
op, vil han opfordre alle amerikanere til at være opmærksom på, hvordan Bannon forvalter embedet.
Rabbiner Mark Dratch, vicepræsident for det rabbinske
råd i USA, giver udtryk for samme standpunkt i forhold
til Trump – om end lidt skarpere: ”Det er en generel
opfattelse, at han har en kærlighed til staten Israel.
Han forstår sikkerhedssituationen, og han forstår
det særlige fællesskab der er mellem USA og Israel,”
siger Dratch, men tilføjer: ”Vi er bekymrede over, trods
Trumps personlige holdninger, at hans kampagne, udtalelser og tweets har åbnet døren for dem med antisemitiske […] holdninger, som vi ikke har set et stykke tid
i dette land.”

Antisemtisk graffitti på en legeplads i Adam Yauch Park i
Brooklyn, New York.

Opfat hvert et giftigt ord som et
løfte
Hvad er så vejen frem? Hvordan
skal vi forholde os til kompleksiteten i denne nye virkelighed?
Liel Leibovitz, skribent på det
jødiske magasin Tablet, har
stillet det samme spørgsmål, og
kommer blandt andet frem til
følgende i en klumme, hvor han
reflekterer over sin bedstefars
flugt fra 1930ernes Wien: ”Opfat
hvert et giftigt ord som et løfte.”
Sammenligninger på tværs af
historien vil altid komme til kort,
så at sammenligne Wien i 1930
med USA i 2017 kan forekomme
tåbeligt, og det giver naturligvis
ingen mening at sammenligne
Trump med Der Führer. Alligevel
er Leibovitz’ opfordring om at
betragte hvert et giftigt ord som
et løfte en påmindelse om at
meget af det, der skete i Europa i
30erne og 40erne, var en konsekvens af, at ord alt for ofte blev
bortforklaret og overanalyseret.
At de ikke blev taget alvorligt og
for pålydende. ”At bortforklare
eller undskylde andres handlinger [og ord] er ikke din opgave,”
konkluderer han. Det er den ene
side af sagen.
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Hver generation skal vaccineres
Den anden side af sagen giver Leibowitz udtryk for i
en anden klumme i efterspillet til en episode, hvor en
legeplads blev sværtet til med nazistisk graffiti. Ham
der gjorde det, skriver Leibovitz, ”er med al sandsynlighed en uopdragen teenager der kedede sig bravt frem
for en Obersturmführer i træning.” Hans pointe er, at vi
skal trække vejret dybt og være fornuftige. Vi må lære at
kende forskel på narrestreger og ondskab. Dumme narrestreger, bestemt, men det er intet imod den ondskab
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som kan gemme sig latent i menneskesindet og skjult
i samfundsstrukturer. Det er dem, vi skal bekæmpe og
være på vagt overfor, mener Leibovitz og slutter med
konstateringen:
”Det bedste svar til oppustet og overdreven retorik er
aldrig en anden oppustet og overdreven retorik; det er
ro, medlidenhed og barmhjertighed.”
I Israelsmissionen ønsker vi ikke at bidrage til ”oppustet
og overdreven retorik”, men vi vil påtage os ansvar og

gøre opmærksom på, når vi ser faresignaler, som er
historisk genkendelige. For vi tror analysen fra Ervin
Kohn, overrabbiner i Oslo, er rigtig, når han siger, ” at
antisemitisme ikke er et fænomen, der forsvinder eller
kan stoppes en gang for alle, men at det er en virus,
som man er nødt til at fortsætte med at bekæmpe. […]
Virkeligheden viser desværre, at hver eneste nye generation skal oplyses og vaccineres mod den antisemitiske
syge,” konkluderer Kohn.

