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Oversigt over anmeldte antisemitiske
hændelser til Mosaisk Troessamfund
for året 2012
1. Om registreringen
Mosaisk Troessamfunds Sikkerhedsorganisations
(JSD) Afdeling for Kortlægning og Videndeling af
Antisemitiske Hændelser (AKVAH) beskæftiger
sig med at kortlægge forekomsten af antisemitisme i Danmark. Som det fremgår af nedenstående
oversigt, har AKVAH for hele året 2012 registreret
op til 40 antisemitiske hændelser.

Det skal også understreges, at AKVAH som
hovedregel kun får registreret de tilfælde, hvor
folk selv henvender sig til os. Vi opsøger i
almindelighed ikke selv informationer om
hændelser, hvorfor vi forventer, at den egentlige
forekomst af antisemitiske hændelser er højere
end det, vi har kunnet registrere.

Afslutningsvist skal det påpeges, at danske
jøder for manges vedkommende tager deres
I en række af hændelserne er det forholdsvist
forbehold, hvad angår det at fremvise deres
uklart, om der ligger et antisemitisk motiv bag. Vi
religiøse tilhørsforhold ude i offentligheden.
har valgt at lade disse hændelser fremgå på
oversigtslisten, idet vi dog eksplicit påpeger, at der Disse forbehold er i høj grad forårsaget af den
ulykkelige bevidsthed om, at synlighed
er noget uklarhed forbundet med disse sager.
potentielt vil resultere i antisemitiske hændelser.
Det er formentlig denne ubehagelige
I enkelte af hændelserne kan det også
diskuteres, om der er tale om antisemitiske hæn- omstændighed, der er hovedforklaringen på, at
delser eller ”blot” anti-israelske hændelser. Disse danske jøder ikke oplever et (endnu) højere
hændelser er ikke desto mindre blevet inddraget niveau af antisemitisme i Danmark.
på oversigtslisten, eftersom der ikke blot er tale
om handlinger såsom kritiske ytringer vendt mod 2. Hændelserne
den israelske stats politik - hvilket selvfølgelig er De op til 40 antisemitiske hændelser kan
legitimt i et demokratisk samfund - men derimod kategoriseres i fem forskellige kategorier:
sager om trusler, diskrimination og overgreb.
-   Antisemitiske overfaldssituationer
Sådanne hændelser er relevante at inddrage på
-   Verbal antisemitisme
oversigtslisten, da de i forening med de mere
-   Hærværk mod jødisk/jøders ejendom
oplagte antisemitiske hændelser fortæller noget
-   Diskrimination mod jøder
om den virkelighed, som møder jøder i Danmark.
-   Mistænkelig eller truende adfærd ved
den jødiske skole
I det følgende vil de 40 antisemitiske hændelser
være fordelt på disse fem kategorier.

Antisemitiske overfaldssituationer

September 2012:

En antisemitisk overfaldssituation er karakteriseret ved, at (som minimum) ét jødisk individ
CFmOEFSTJHJFOTJUVBUJPO IWPSWFELPNNFOEF
enten a) bliver udsat for et fysisk overfald eller
b) hvor et overfald på det jødiske individ er
under opsejling, men særlige omstændigheder
ved situationen forhindrer det.

En israelsk mand på forretningsbesøg i
Danmark bliver overfaldet af arabisk udseende
mænd på Hovedbanegården i København.

Der er registreret otte hændelser, der kan
karakteriseres som antisemitiske overfaldssituationer. To af disse hændelser er kendetegnet
ved, at et muligt overfald bliver afværget på
grund af omstændigheder ved situationen.

November 2012:
En ældre israelsk mand, som har været
bosat i Danmark i en længere årrække,
overfaldes af en gruppe arabisk udseende mænd, da han spiser en shawarma
på Nørrebro. Gerningsmændene
sparker ofret adskillelige gange og
river ofrets halskæde af, hvori der
hænger en synlig davidstjerne.

Oversigt over de antisemitiske
overfaldssituationer
a) Fysiske overfald
Februar 2012:
&OKEJTLESFOHCFmOEFSTJHQÌ'JTLFUPSWFU
Shoppingcenter i København. Her bliver han
fysisk og verbalt antastet af en række arabisk
udseende drenge, da de ser, at han har en
davidstjerne hængende rundt om halsen.

Maj 2012:
En ung jødisk mand bliver fysisk overfaldet af
6-8 arabisk udseende mænd i forbindelse med
NBKBSSBOHFNFOUFUJ'MMFEQBSLFOJ,CFOhavn. Overfaldsmændene råber i den
henseende forskellige antisemitiske ytringer
såsom ”din beskidte jøde” og ”død over Israel”.

Juni 2012:
En ældre mand med israelsk baggrund,
som har boet adskillelige år i Danmark,
bliver udsat for et groft overfald af arabisk
udseende mænd på egen bopæl i
bydelen Nordvest i København.

September 2012:
En jødisk kvinde overfaldes af en
arabisk udseende dørmand på et
diskotek i Indre By i København.
Udover de fysiske overgreb bliver der råbt ”fucking jøde” og
lignende.
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August 2012:
Tre unge mænd med arabisk baggrund råber
ukvemsord og truer med skokast efter israelske
udvekslingselever på Helsingør Gymnasium.
Mændene med arabisk baggrund er ikke elever
på gymnasiet.

b) Fysiske overfald under opsejling, men
forhindres af konkrete omstændigheder
September 2012:
Tre jøder oplever i forbindelse med, at de står
på gaden foran det reformjødiske menighedshus på Østerbro, at en bil fyldt med arabisk
udseende mænd først råber af dem og
efterfølgende træder ud af bilen for at bevæge
sig truende i retning af dem. De tre jøder når
dog at trække indenfor i menighedshuset, før en
konfrontation opstår.

September 2012:
En bil med arabisk udseende mænd sænker
hastigheden, da den kører forbi en kalotbærende
jødisk mand, som er på vej hjem med sin familie
efter et besøg i synagogen. En passager i bilen
SÌCFSJEFOGPSCJOEFMTFw'VDL*TSBFMwBGEFN

September 2012:

September 2012:
Passagerer i en bil med arabisk udseende
mænd råber af en rabbiner, idet de passerer
ham. Efterfølgende stopper bilen, og mændene
bevæger sig truende over mod rabbineren, som
UBHFSTJONPCJMUFMFGPOPQPHCFHZOEFSBUmMNF
dem. Dette får mændene til at fortrække.

Verbal antisemitisme
Verbal antisemitisme er en overordnet samlebetegnelse for alle de situationer, hvor man i tale
FMMFSQÌTLSJGUmOEFSBOUJTFNJUJTLFIPMEOJOHFS
udtrykt. Der er tre underkategorier til denne
betegnelse:
a)   Antisemitiske udsagn, som er rettet
direkte mod en jødisk person.
b)   Trusler med et antisemitisk indhold.
c)   Generelle antisemitiske ytringer
(mundtlige såvel som skriftlige). Oftest er
dette situationer, hvor personer ser eller
overhører antisemitiske ytringer, som i)
er af en generel karakter, og som ii) ikke
TQFDJmLUFSIFOWFOEUUJMEFNTFMW
Der er registreret 19 hændelser, der kan
karakteriseres som verbal antisemitisme.
Ti hændelser kan kategoriseres som antisemitiske udsagn, som er rettet direkte mod en
jødisk person, to hændelser kan kategoriseres
som trusler med et antisemitisk indhold og syv
hændelser kan kategoriseres som generelle
antisemitiske ytringer.

Oversigt over den verbale
antisemitisme
a) Antisemitiske udsagn, som er rettet
direkte mod en jødisk person.

En forbipasserende cyklist råber ”racister” og
wOB[JTUFSwBGKEFS EFSCFmOEFSTJHVEFGPSBOEFO
store synagoge i København.

September 2012:
Januar 2012:
En jødisk kvinde returnerer
et kæledyr til sælger. Sælgeren
reagerer ved at true kvinden og hendes
ledsager samt råbe antisemitiske
bemærkninger såsom ”Heil Hitler”, og at
kvinden som jøde alligevel aldrig ville have købt
dyret.

April 2012:
Den jødiske ungdomsfodboldklub bliver mødt
af antisemitiske ytringer i forbindelse med tre
forskellige kampe i april. Særligt i en af
kampene forekom meget aggressive udtryk
som fx ”jødesvin”.

Juni 2012:
En arabisk udseende ansat i Københavns
Lufthavn udbrød ”look – there is a motherfucking Jew”, da en jøde, som bar kalot, passerede
forbi. Den forurettede kontaktede efterfølgende
butikken, der efter eget udsagn afskedigede
den pågældende person.

&OGPSCJQBTTFSFOEFTUSLLFSTJONJEUFSTUFmOHFS
oFUTÌLBMEUwGVDLUFHOwoBGKEFS EFSCFmOEFS
sig ude foran den store synagoge i København.
Der er dog omstændigheder ved sagen, der gør
det uklart, om der ligger et antisemitisk motiv bag
handlingen.

September 2012:
To arabisk udseende mænd råber af jøder, der
CFmOEFSTJHVEFGPSBOEFOTUPSFTZOBHPHFJ
København.

November 2012:
En asiatisk vikar blandt plejepersonalet på et
københavnsk plejehjem siger ved første møde
med en kvindelig jødisk beboer ordet ”Auschwitz”
og intet andet. Den jødiske beboer chokeres og
nævner det derfor til andre personalemedlemmer,
der blot anbefaler hende at lade sagen ligge.
Efterfølgende bliver vikaren fastansat.

Juni 2012:
En jødisk kvinde, der er skribent på Kristeligt
Dagblads internetforum ”Religion.dk”, udsættes for et hackerangreb på egen hjemmeside
efter et af hendes indlæg bliver offentliggjort på
forummet. Resultatet af hackerangrebet er, at
hendes hjemmeside fyldes med antisemitisk
tekst.
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Juni 2012:
b) Trusler med et antisemitisk indhold.

Oktober 2012:

September 2012:

"SBCJTLVETFFOEFUBYBDIBVGGSGPSmSNBFU9
ytrer antisemitiske bemærkninger om jøder over
for kunde.

Dansk Zionistforbund modtager telefontrussel,
der advarer forbundet mod at deltage i en
københavnsk madfestival.

December 2012:
I forbindelse med research til en
artikel om antisemitisme blandt
danske indvandrere valgte journalist Martin Krasnik at spadsere
ned ad Nørrebrogade, mens han
bar en kalot på hovedet. Reaktionerne herpå var negative. Han
oplevede blandt andet, at unge
arabisk udseende personer fortalte ham, at han skulle tage kalotten af, da de kendte folk, som
LVOOFmOEFQÌBUTMÌIBNJIKFM 
hvis de så, at han var jøde.

c) Generelle antisemitiske
ytringer (mundtlige såvel
som skriftlige).
Januar 2012:
En jødisk kvinde hører en arabisk
udseende mand og hans kæreste
omtale synagogen som ”jødernes
hus, og der skal blot to bomber
til”, netop som de passerer den
store synagoge i København.

Maj 2012:
På radiostationen ”Radio Karen” ytrer en lytter,
at jøder står bag menneskeudryddelser, og at
det var jøder der stod bag 2. verdenskrig.

September 2012:
En jødisk kvinde overhører arabisk udseende
drenge omtale jøder med skældsord, mens de
FSQÌFOTLPMFVEnVHU)VOLPOGSPOUFSFSCÌEF
drengene og deres lærerinde, men lærerinden
slår det hen og går videre med drengene, idet
hun beder dem om at dæmpe sig.

Oktober 2012:
&OTUVEFSFOEFQÌ36$PCTFSWFSFSHSBGmUJFO
w'VDLJOH+FXJTIwQÌFOTLSBMEFTQBOEJFU
cafeteria.

November 2012:
Demonstranter råber ”død over
jøderne” til en propalæstinensisk
demonstration i København.

November 2012:
.'1JB,KSTHBBSEGÌSPWFS
kommentarer på sin facebookside, fordi hun erklærer, at hun vil
deltage i en pro-israelsk demonstration i København. Adskillelige
af disse kommentarer har antisemitisk indhold.

Hærværk mod jødisk/
jøders ejendom
Denne kategori er kendetegnet
ved, at hærværk udøves mod
ejendom, fordi den i) tilhører
individuelle jøder eller ii) er
knyttet til en jødisk institution.
Der er registreret otte hændelser,
der kan karakteriseres som
hærværk mod jødisk/jøders
ejendom.

Oversigt over hærværk mod jødisk/
jøders ejendom
Februar/Marts/April 2012:
En jødisk mand, der bor i en lejlighed på Nørrebro i København, oplever, at arabisk og somalisk udseende drenge på tre forskellige datoer i
henholdsvis februar, marts og april kaster sten
igennem hans vinduer. Hærværksmændene råber blandt andet ”Yahud”, der betyder ”jøde” på
arabisk.

Marts 2012:
En sten kastes igennem et vindue på den store
synagoge i København i løbet af natten mellem
en lørdag og søndag.
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Hærværk på den jødiske begravelsesplads på
Nørrebro i København i forbindelse med at den
københavnske gadefestival, Distortion, har været afholdt på Nørrebro. Det er dog uklart, om
der ligger et antisemitisk motiv bag hærværket.

September 2012:
To arabisk udseende drenge og
to etnisk danske drenge kaster
æg på vinduer på ældreboliger,
der er opført af Mosaisk Troessamfund på Østerbro. Det er dog
uklart, om der ligger et antisemitisk motiv bag handlingen.

September 2012:
Gartnere ansat til at passe
området ved en jødisk begravelsesplads i Aarhus observerer, at
tre gravsten har været udsat for
hærværk. Det er dog uklart, om
der ligger et antisemitisk motiv
bag hærværket.

Oktober 2012:
En jødisk mand bosiddende på
Nørrebro får på grund af stenkast
smadret et vindue i sin lejlighed.
Tre gange tidligere (februar,
marts og april) har han været udsat for lignende hændelser, hvor
han hørt tilråb såsom ”Yahud”.

Diskrimination mod jøder
Denne kategori er kendetegnet ved diskrimination mod jøder af en offentlig eller privat aktør.
Der er registreret to hændelser, der kan karakteriseres som diskrimination mod jøder.

Oversigt over diskrimination af jøder
Maj 2012:
&ONVTMJNTLBOTBUJ%BOTLF#BOLmMJBMFOWFE
Nørreport Station i København nægter at veksle
en jødisk kvindes israelske penge til danske
kroner.

Mistænkelig eller truende adfærd ved
den jødiske skole
Særlig efter terrorangrebet på en jødisk skole
J5PVMPVTF 'SBOLSJH JNBSUT FSFOIWFS
mistænkelig eller truende adfærd ved den jødiske skole i København blevet inddraget på
listen over antisemitiske hændelser.
Der er registreret tre hændelser, der kan karakteriseres som
mistænkelig eller truende adfærd
ved den jødiske skole

Oversigt over mistænkelig
eller truende adfærd ved
den jødiske skole
Januar 2012:
Tre arabisk udseende mænd går
rundt omkring den jødiske skole
i København, der er omgivet af
hegn og metaldøre. De tre mænd
prøver forgæves at åbne dørene.
En forælder hører dem omtale
”den jødiske skole”. Det er dog
uklart, om der ligger et antisemitisk motiv bag mændenes
adfærd.

August 2012:
To mænd går rundt omkring den
jødiske skole i København, der er omgivet af
hegn og metaldøre. De prøver forgæves at
ÌCOFnFSFBGESFOF%FUFSEPHVLMBSU PNEFS
ligger et antisemitisk motiv bag adfærden.

Oktober 2012:
En bil med en gruppe arabisk udseende mænd
kører frem og tilbage gentagne gange på
vejen ude foran den jødiske skole. Efter noget
tid spørger de en forælder, om det er den
KEJTLFTLPMF'PSMESFOFGMFSTJHNFHFU
intimiderede. Det er dog uklart, om der ligger et
antisemitisk motiv bag mændenes adfærd.

September 2012:
Dansk Zionistforbund blev af kommunen anbeGBMFUJLLFBUNFECSJOHFTZOMJHFJTSBFMTLFnBHUJM
en mangfoldighedsfestival på Nørrebro. Det var
JNJEMFSUJEJOHFOBOESFGPSFOJOHFS EFSmLUJMTWBrende anbefalinger.
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