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EXECUTIVE SUMMARY 
 
Denne rapport beskriver og analyserer antallet af registrerede antisemitiske hæn-
delser i Danmark i 2020. Rapporten er udarbejdet på grundlag af anmeldelser til 
AKVAH, der udgør en del af Det Jødiske Samfunds sikkerhedsorganisation.  
 
AKVAH har i 2020 registreret 23 antisemitiske hændelser i Danmark fordelt på føl-
gende kategorier: 1) verbalt overfald, 2) Hærværk og anden chikane, 3) antisemiti-
ske ytringer. Hændelserne fordeler sig på ét tilfælde af verbalt overfald, syv til-
fælde af hærværk og anden chikane, samt 15 tilfælde af antisemitiske ytringer. Ud 
af de i alt 23 medtagne hændelser er der to der kan betegnes som blot værende 
potentielt antisemitisk, da de ikke kan endeligt verificeres. 
 
Generelt set er der sket et støt fald i antallet af hændelser ift tidligere år. Dette 
kan både være grundet oplysningsarbejde, intens fokus på coronapandemien 
blandt den bredere befolkning hvilket også har medført begrænset social omgang, 
samt et ‘roligt’ år ift. Mellemøstkonflikten. Der ses dog ‘spidsperioder’ hvad angår 
antisemitiske hændelser i 2020. Disse binder sig i høj grad til jødiske helligdage, 
hvor højreradikale grupper, der som i tidligere år, igangsætter såkaldte ‘aktioner’ 
mod jødiske mål, samt ved tiltagende debat vedrørende omskæring. Her observe-
res det at tonen der følger omskærelsesdebatten på nettet i mange tilfælde bliver 
skærpet. 
 
Udover det positive fald i antallet af hændelser, ses det også som værende positivt 
at de ekstra grove hændelser såsom vold, trusler og diskrimination ikke har haft 
deres forekomst i 2020. 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

OM AKVAH 
Sikkerhedsorganisationen Jødisk Sikkerhed Danmark, der varetager sikkerheden 

for Det Jødiske Samfund, oprettede i 2011 en Afdeling for Kortlægning og Viden-

deling af Antisemitiske Hændelser (AKVAH).  

AKVAH arbejder med at kortlægge forekomsten af antisemitisme i Danmark, og 

denne indsats er en del af en generel europæisk politik om at synliggøre et omfat-

tende problem med hadforbrydelser i Europa, herunder antisemitisme. Ligeledes 

er der sat fokus på dette område i Danmark som led i regeringens nye Handlings-

plan Mod Antisemitisme, der blev offentliggjort i januar 2022.  



 

 

RAPPORTENS FORMÅL 
Denne rapport beskriver og analyserer antisemitiske hændelser i Danmark i 2020. 

Rapporten er udarbejdet på grundlag af observationer samt anmeldelser til 

AKVAH, der udgør en del af Det Jødiske Samfunds sikkerhedsorganisation. 

Det er hensigten, at denne rapport på en enkel og tilgængelig måde belyser hæn-

delser af antisemitisk karakter samt de tendenser, der eventuelt kan spores gen-

nem disse.  

Denne rapport indeholder: 

 En opsummering af hændelser registreret i 2020 

 Tendenser der kan observeres i forbindelse med de indrapporterede hæn-

delser 

 En beskrivelse af de medtagne hændelser for 2020 i kronologisk række-

følge 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



 

 

METODE 
AKVAH registrerer og modtager løbende rapporteringer af antisemitiske hændel-

ser af varierende karakter, herunder eksempelvis antisemitiske ytringer, hærværk, 

diskrimination, trusler og overfald begået overfor jøder i Danmark, eller personer 

med tilknytning til Det Jødiske Samfund. Dette sker personligt, per e-mail eller te-

lefonopkald. 

Disse hændelser bliver registreret, valideret og analyseret. Vi forsøger at verificere 

alle hændelser bedst muligt, f.eks. ved hjælp af dokumentation som screenshots, 

links og billeder, eller opfølgende samtaler med anmeldere og vidner. Her bestræ-

ber vi os på, at de hændelser, der fremgår i rapporten, er gennemgået og valideret 

i det omfang, det er muligt.  

Det kan til tider være udfordrende at fastslå, hvorvidt intentionen bag den rappor-

terede handling er udført med antisemitisk forsæt, og der kan være tvivl om, hvor-

vidt hændelsen er antisemitisk. I tvivlstilfælde foretager vi en konkret vurdering, 

hvor vi vurderer hændelsen i lyset af de faktiske omstændigheder i den enkelte 

sag samt dokumentation/forklaringer.   

 

AKVAH tager i sine rapporter udgangspunkt i den retligt ikke-bindende arbejdsde-

finition af antisemitisme fra International Holocaust Remembrance Alliance 

(IHRA), som den danske stat er medlem af. EU arbejder også ud fra arbejdsdefiniti-

onen fra IHRA, jfr. fx Europa-Parlamentets og Rådets tidligere vedtagelser, lige 

som mange EU-lande har vedtaget at anvende arbejdsdefinitionen aktivt. Da der 

er tale om en arbejdsdefinition, betyder det, at man i praksis kan blive konfronte-

ret med situationer, der gør, at man midlertidigt må udvide eller indskrænke sin 

forståelse af antisemitisme. Definitionen kan læses her. 

I tråd med andre grene af hadforbrydelsesrapportering, kan der i vores rapporte-

ring forekomme antisemitiske hændelser, der er medtaget uden, at gerningsper-

sonen selv nødvendigvis er enig i at der har været en antisemitisk hensigt bag en 

given handling eller ytring.  

I enkelte tilfælde, hvor der kan være tvivl om fortsæt, har vi valgt at lade hændel-

serne indgå i rapporten med en note om, at hensigten eller episoden ikke med 



 

 

sikkerhed kan dokumenteres som værende antisemitisk, men at kontekst og/eller 

dokumentation indikerer dette. 

Det påpeges, at denne rapport på ingen måde er udtømmende i forhold til antallet 

af antisemitiske hændelser der reelt har fundet sted i 2020. Der antages at være et 

vist mørketal på området. Denne rapport tager i stedet udgangspunkt i det, der 

aktivt anmeldes til AKVAH, og som AKVAH beslutter at medtage i rapporten. 

Denne rapport indeholder ikke alle anmeldelser vi modtager, f.eks. på grund af 

gentagne rapporteringer af samme hændelse fra forskellige anmeldere, eller an-

meldelser med enten manglende kontekst eller tvivl om, hvorvidt der er indikation 

på antisemitisme. I denne rapport belyser vi også kun en mindre brøkdel af den 

antisemitiske aktivitet, der forekommer på internettet. Nogle eksempler er dog 

medtaget for at belyse forekomsten, men er ikke inkluderet i det samlede antal af 

registrerede hændelser. Antallet af antisemitiske hændelser, som er blevet an-

meldt til AKVAH, er formentlig ikke fuldt ud det antal, der rent faktisk har fundet 

sted. 

Derudover ved vi at mange jøder skjuler deres tilhørsforhold samt synlige markø-

rer (som f.eks. kalot) i det offentlige gadebillede eller blandt fremmede. Dermed 

er der en reel formodning for, at antallet af hændelser holdes kunstigt nede. 

Som noget andet var 2020 året, hvor COVID-19 pandemien gjorde sit indtog, og 

det er muligt, at nedlukningen samt den generelle ophøjede opmærksomhed på 

coronavirusset, også har medført, at antallet af hændelser er holdt nede. 

Rigspolitiet udarbejder deres egen registrering af hadforbrydelser i en årlig rap-

port. Rigspolitiets årsrapports datamateriale består af sager fra politiets sagssty-

ringssystem (POLSAS), og kan indeholde de samme eller andre hændelser end dem 

der forekommer i denne rapport. Dermed kan tallene mellem AKVAH og rigspoliti-

ets registrering af hændelser variere. 

 

 

 

 

 



 

 

 

OPSUMMERING 2020 
I 2020 har AKVAH modtaget knap 70 henvendelser om mulige antisemitiske hæn-

delser. Vi vurderer alle hændelser individuelt, og medtager kun en hændelse én 

gang, selvom den måtte være anmeldt flere gange, eller har foregået over en læn-

gere periode henvendt til flere mennesker, ligesom vi ikke medtager hændelser, 

der ikke kan verificeres tilstrækkeligt, eller hvor der er betydelig tvivl om, at der 

ligger en antisemitisk hensigt bag en handling eller ytring. Af den grund er ikke alle 

anmeldte henvendelser medtaget i denne rapport, hvilket er i tråd med AKVAHs 

rapporter fra tidligere år.  

I 2020 rapporten er der medtaget 23 hændelser indenfor følgende kategorier:  

 Verbale overfald - hændelser der foregår verbalt, ansigt-til-ansigt, hvor en 

person er blevet overfuset med antisemitiske udsagn. 

 Hærværk og anden chikane - hændelser af antisemitisk karakter (f.eks. 

hærværk) målrettet specifikke personer eller grupper/institutioner med jø-

disk tilknytning. 

 Antisemitiske ytringer – ytringer af antisemitisk karakter henvendt speci-

fikke personer eller grupper, primært på internettet eller pr. e-mail. 

Afsnittet Internet indeholder antisemitiske kommentarer fundet på nettet f.eks. i 

debatfora og kommentarspor på sociale medier, men som ikke er målrettet speci-

fikke personer eller jødiske institutioner/grupper. Disse er ikke medtaget i den en-

delige statistik, men er vigtige at inkludere idet de belyser aktivitetsniveauet og de 

temaer der genererer denne antisemitiske aktivitet online. Et udtømmende billede 

er dog umuligt at kortlægge, og vi medtager derfor kun det der bliver rapporteret 

uden at opsøge grupper og fora, hvor der kan være en høj og voldsom forekomst 

af antisemitisk aktivitet.  

 



 

 

Fordeling af rapporterede hændelser baseret på type i 2020 
I år 2020 har den overvejende del af de medtagede antisemitiske hændelser været 

ytringer fremsat mod jøder eller jødiske organisationer. Dernæst er der forekom-

ster af hærværk og chikane. Til slut er der én verbal overfusning – dog skal det po-

interes at denne var fremsat mod en 11-årig pige af en voksen mand i det offent-

lige rum. Dermed betragtes denne hændelse som værende af grovere karaktér 

idet den belyser hvorledes en voksen mand har fundet det acceptabelt at foru-

rette et fremmed barn alene pga af barnets jødiske identitet.  

 

 

 

Fordeling af rapporterede hændelser i løbet af 2020  
Forekomsten af antisemitiske hændelser har været forholdsvis lav i 2020. Noget af 

det kan eventuelt relateres til nedlukningen i forbindelse med pandemien.  Hæn-

delserne i årets løb er jævnt fordel i første halvår, men spidser til i takt med om-

skæringsdebatten tager til samt omkring de jødiske helligdage i slut-september til 

midt-oktober. Bemærk venligst at denne fordeling ikke viser forekomsten af inter-

netkommentarer uden adresseret modtager. 

 



 

 

 

 

Registrerede hændelser 2016-2020 
Antallet af registrerede hændelser viser at der er sket en nedgang siden 2017, og 

næsten en halvering siden toppunktet i 2018. Dette er en positiv udvikling – og 

næsten på niveau med 2016 som har færrest registrerede hændelser.  

 



 

 

 

Typer af hændelser der er registreret I årenes løb 
Udover det faldene antal af hændelser, 23 i 2020 mod 37 i 2019, er en anden posi-
tiv udvikling at der er færre hændelser af grov karaktér. I 2020 er der dermed ikke 
registreret overfald, vold, trusler eller diskrimination. Dog er forekomsten af hær-
værk og anden chikane steget fra 5 hændelser i 2019 til 7 hændelser i 2020. 
 

 
 

TENDENSER 
 

Omskærelse  
Som i tidligere år er der observeret en stigning i antisemitisme på internettet i for-

bindelse med at omskærelsesdebatten tager til i offentligheden.  

Det er bl.a. observeret, at jøder sammenlignes med børnemishandlere, lemlæ-

stere og pædofile. Dermed synes tonen at være skærpet. Ydermere er der i flere 

tilfælde observeret tilfælde hvor folk på nettet har givet udtryk for at jøderne har 

fortjent de rædsler de gennemgik under anden verdenskrig idet de omskærer de-

res drengebørn. 

 



 

 

Antisemitisme på internettet 
Der ses en naturlig stigning i rapporterede internethændelser, hvilket flugter med, 

at debatten tager til på sociale medier, bl.a. om omskærelse som nævnt ovenfor. 

Derudover skal der også tages højde for Corona pandemien, som har begrænset 

social omgang - hér kunne det formodes at meget af den antisemitisme begået i 

det ‘virkelige’ liv er rykket online. 

Antisemitisme begået af højreradikale grupper 
I tråd med tidligere år er der registreret hændelser begået af en højreekstremistisk 

gruppe, bl.a. ved ophæng af plakater med antisemitisk propaganda på jødiske hel-

ligdage. Dette er bekymrende idet det viser en konkret hensigt og planlægning der 

slår skår i glæden og vækker bekymringen under jødiske helligdage og fejringer. 

Antisemitiske ytringer og verbale overfald 
Der er registreret langt flere hændelser på skrift på hhv. sociale medier eller 

emails, end hændelser, der involverer verbale overfusninger eller ytringer fremsat 

direkte mod personer. I et enkelt tilfælde er der dog registreret en grov hændelse 

vedrørende en verbal overfusning begået mod et kun 11-årigt barn.   

Antizionisme 
Modsat tidligere år er der i 2020 ikke registreret hændelser der bunder i Mellem-

østkonflikten. Dette skal tolkes som værende positivt og at politiske debat-

ter/holdninger kan håndteres uden at drage jøder til ansvar for en stats handlinger 

eller en u proportionel dæmonisering af den eneste jødiske stat. Dog skal det også 

pointeres at der ikke var spidsperioder i konflikten med stor mediebevågenhed. 

Dette kunne jævnfør andre år have tegnet et anderledes billede. På nettet er der 

dog registreret antisemitisme med rod i kritik af den jødiske stat. 

 

Sammenfattet har 2020 været et relativt stille år, hvad angår antisemitismen – dog 

er der tendenser der stadig skaber bekymring og giver anledning til at gøre en ind-

sats for at komme dem til livs I bedste fald, eller I det mindste begrænse deres fo-

rekomst i størst muligt omfang.    



 

 

KRONOLOGISK HÆNDELSESOVERSIGT 
 

Januar 2020  

1. Antisemitiske ytringer / konspirationsteorier 

En etnisk dansk mand, og tidligere politikerkandidat for et højreorienteret parti, 

sender en lang række offentlige ansatte og samfundsdebattører en mængde filer 

(billeder og lyd) med antisemitisk indhold. Dette forekommer flere gange i løbet af 

året, og er rapporteret af flere omgange. Alle mails bærer præg af groft antisemi-

tisk indhold og har en stor modtagergruppe. Alle anmeldere rapporterer, at de 

ikke har haft direkte kontakt med afsenderen, og at mailen er bredt udbredt på 

deres arbejdspladser. Manden er i øvrigt anmeldt til politiet flere gange. 

 

2.  Antisemitiske ytringer / generel antisemitisme  

En mand med et danskklingende navn sender Det Jødiske Samfund en række mails 

med antisemitisk indhold, bl.a. et billede af et hagekors samt mails med bl.a. ne-

denstående tekst:  

“I er forbudte i jødesmuskere, og skal slet ikke leve, og da aldrig i Israel eller andre 

steder 

I skal udryddes  

Og vil blive det i hele verden  

I skal slet ikke være i verden, men i helvede i evig tid” 

 

Februar 2020 

 

3. Hærværk og anden chikane / hagekors 

En mand rapporterer, at et hagekors er ridset i den opgang hvori han bor med sin 

jødiske kæreste. Det kan ikke ikke verificeres, om dette var rettet mod dem. 

 

4. Hærværk og anden chikane / hagekors 



 

 

Et hagekors bliver ridset ind i et træ på Mosaiske Vestre Kirkegård (jødisk begra-

velsesplads i København) 

 

Maj 2020 

 

5. Antisemitiske Ytringer / Holocaust fornægtelse 

Jødisk Informationscenter modtager en mail, hvori der bl.a. står:  

“hvorfor skal vi blive ved med at hylde de danske jøder om 75året på 2 verdenskrig 

i dk når holocaust ikke passer ... overhodet bevise at de nogle som blevet gasset??? 

I auswestiz bare som eks Fordi var altså ingen beviser på genoside?? Der kun bevi-

ser på alle jøderne døde naturligt og tallene meget mindre ikke 6 millioner” 

 

6. Antisemitiske Ytringer / Generel antisemitisme 

En jødisk kvinde falder i snak med en fremmed mand på campingplads, der ikke 

kender hendes baggrund. Han spørger ind til hendes hår der ikke ser "dansk" ud 

og fortsætter derefter bl.a. med at sige: 

"du skal vide, at jeg kan lugte jøder på lang afstand … jeg har kraftædeme arbejdet 

for jøder og blev kraftædeme fyret … jeg hader jøder..."  

Sådan fortsatte samtalen i et stykke tid, uden at manden blev gjort opmærksom 

på kvindens jødiske tilhørsforhold. 

 

Juni 2020 

7. Hærværk og anden chikane / antisemitisk karikatur 

En jødisk familie finder en gavepose, der indeholder en lerfigur af et ansigt med 

karikeret træk som ses i antisemitisk litteratur/afbildninger, såsom stor næse og 

sort skæg uden for deres dør. Familien finder aldrig ud af hvem afsender er og der-

med kan hensigten ikke endegyldigt påvises. 

  

8. Verbalt overfald / antisemitisk overfusning 



 

 

En jødisk pige på 11 tager bussen hjem fra skole, hvor hun falder i snak med en æl-

dre dame og fortæller bl.a. at hun er af jødisk afstamning. En ældre mand der sid-

der i nærheden, overhører samtalen og udbryder “føj et jødesvin, så skal jeg ikke 

side i denne her bus længere”. 

 

August 2020 

9.  Hærværk og anden chikane / hærværk mod jødiske mål 

En snublesten (en messingplade på fortovet indskrevet med navn og dato for ofre 

for holocaust) bliver fem dage efter indvielsen udsat for hærværk. Stenen var ble-

vet ridset med tykt glas og forsøgt ætset. 

 

10.  Antisemitiske ytringer / konspirationsteorier 

Det Jødiske Samfund modtager en email hvori der bl.a. står: 

“danske befolkingen ved godt i løgn om terror angrebet på synagoen og krudttøn-

den den 14 feb 2015 total planlagt /staged Hoax får at få mere sikkerhed og cont-

rol over befolkingen” 

 

September 2020 

11.  Antisemitiske ytringer / omskærelsesdebat 

I en leder omhandlende omskærelse i Ekstra Bladet, lyder rubrikken “Jøder slår 

børn” - dette blev senere ændret til “Hensynet til jøder slår hensynet til børn” i avi-

sens netudgave. 

 

12.  Antisemitiske ytringer / generel antisemitisme 

Det Jødiske Samfund modtager fra en mand med et danskklingende navn en mail 

med emnefeltet “I burde tage jer sammen. klamme religiøse aber” 

  

13.  Antisemitiske ytringer / omskærelsesdebat 



 

 

I en omskærelsesdebat på Twitter påpeger en jødisk kvinde, at debatten “trykker 

på de antisemitiske - og nazistiske – knapper", hvortil hun fra en anden Twitter 

bruger med et dansk etnisk navn får tilsendt kommentaren: 

“Det kan i jo selv gøre noget ved. Hvis i stopper den barbariske praksis er debatten 

død”. 

 

14.  Hærværk og anden chikane  

På den jødiske helligdag Yom Kippur bliver der foretaget såkaldte "aktioner" i hele 

landet, hvor der klistres antijødiske plakater op med konspirationsteorier mod jø-

der. Afsenderen er den højreradikale gruppe Nordfront. På deres hjemmeside an-

noncerer de dette med billeder og skriver blandt andet: 

“Den Nordiske Modstandsbevægelse har over hele Norden valgt at gøre det nordi-

ske folk opmærksomme på fremmede skikke og zionistiske herskerplaner.” 

 

15.  Antisemitiske ytringer / omskærelsesdebat og klassisk antisemitisme 

I et læserbrev underskrevet af en række læger i Politiken, står der bl.a.: 

“Som læger ser vi med den største bekymring på knæfaldet for religiøs pression, på 

undsigelsen af lægefaglige selskabers ekspertise og på svigtet af de svage i dette 

spil, nemlig drengene. Ikke mindst de tusindvis af drenge med muslimsk familie-

baggrund, der grundet religiøse jøders veto vil blive forment adgang til effektiv 

smertelindring” 

… 

“Når Det Jødiske Samfund vrider armen om på Styrelsen for Patientsikkerhed og 

får gennemtrumfet kravet om at kunne fortsætte med samme lægeligt uforsvarlige 

omskæringspraksis som hidtil.” 

 

 

 

 

 



 

 

 Oktober 2020 

 

16. Antisemitiske ytringer  

I kommentarfeltet på en annonce fra Jødisk Informationscenter på Facebook, skri-

ver en mand med danskklingende navn: 

“Lad mig citere Martin Luther: og det siger jeg dig kære kristne, næst efter satan 

har du ikke nogen argere og blodtørstige fjende end jøden!” 

 

17.  Hærværk og anden chikane  

I en nordjysk by opsættes en plakat med en Davidstjerne og overskrift “Vidste 

Du?” hvori der bl.a. skrives “ifølge jødernes allerhelligeste tekst, Talmud, må jøder 

have sex med børn der er 3 år gamle”. Afsenderen er en højreekstremistisk 

gruppe. 

 

18.  Antisemitiske ytringer / omskærelsesdebat 

I en kommentar mod rituel omskærelse i Kristeligt Dagblad skriver en provst i sin 

argumentation: 

“Jødisk tilpasning til samtiden er ikke sket ... kan det skyldes jødisk offermentali-

tet...?” 

 

19.  Hærværk og anden chikane  

En jødisk kvinde fra Israel oplever at få ridset et hagekors på elevatorknappen på 

hendes etage. Ordet 'Hate' ridses også ved knapperne inde i selve elevatoren.  

Der var ikke blevet ridset hagekors uden for andre etager i ejendommen, og det 

formodes derfor, at chikanen var målrettet denne kvinde. 

 

20.  Antisemitiske Ytringer / Omskærelsesdebat 

Det Jødiske Samfund modtager mail fra kvinde med danskklingende navn, der af-

kræver svar i forhold til jødisk omskærelse og skriver “dummer jøder”. 



 

 

 

 December 2020 

 

21.  Antisemitiske ytringer / Antisemitisme og mellemøstkonflikt 

En mand med etnisk danskklingende navn sender en række mails til Jødisk Infor-

mationscenter samt andre modtagere (heriblandt store danske virksomheder, par-

tier og andre jødiske organisationer). Heri er en række billeder, hvor der øverst 

står “Fucking Jøder”, mens der i teksten bl.a. står “denne sekt, jøderne, som stjæler 

og myrder løs i MØ” (MØ formodes at være en forkortelse for Mellemøsten). 

 

22.  Antisemitiske ytringer / Konspirationsteorier 

En mand med etnisk danskklingende navn sender en længere liste af journalister 

fra en lang række af danske medier en mail med emnet: 

"KAERE FALSKE JOURNALIST, DANSKER OG JOEDE - DU ER DEN NAESTE SOM 

BLIVER UDOEDLIGGJORT FOR DIT LANDSFORRAEDERISKE VIRKE MED DIN EGEN 

PLAKAT!" 

 

23.  Antisemitiske ytringer 

En mand med danskklingende navn sender en jødisk redaktør og anden medarbej-

der fra et større dansk medie en længere mail, hvori der bl.a. står: 

"Kære pædofilbeskyttende og landsforræderiske falske jøde, parasit og socialbe-

drager"  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Internetbaserede hændelser 
Følgende hændelser er indsamlet fra internettet og viser udvalgte eksempler af 

antisemitisme, der kan forekomme på nettet. Dette er på ingen måde udtøm-

mende, men skal betragtes som en indikation på den "offentlige samtale" der fin-

der sted på internettet. Ligeledes skal der her pointeres at internettet har  

Internet / generel antisemitisme og mellemøstpolitik 

En dansk skribent med en større følgerskare på Twitter kommenterer et tweet 

med nedenstående tekst i februar 2020, hvori han hentyder, at had mod jøder er 

berettiget grundet staten Israels politik: 

"I thought anti-semitism was *unfounded* hatred of Jews ? If you hate them be-

cause they did something awful, like implement apartheid, it is not anti-semitism, 

but perfectly justified critique of people who in particular should know better than 

that." 

(på dansk: "Jeg troede at antisemitisme var "uberettiget" had mod jøder? Hvis du 

hader dem fordi de har gjort noget forfærdeligt, som at implementere apartheid, 

er det ikke apartheid men berettiget kritik mod folk der i særdeleshed burde vide 

bedre.") 

 

Internet / omskærelsesdebat 

Som kommentar imod omskæring, skriver en mand med etnisk dansk navn på Fa-

cebook i september 2020 bl.a.: 

"På tide at gøre disse religiøse lemlestelser af børn strafbart !!! Familier der trod-

ser loven SKAL kastreres (kvinder sterilisereres) og udvises af landet !!! Sådanne af-

vigere skal ikke have lov til at formere sig !!! Man forstår nærmest hvorfor de er 

forfulgte, måske Adolf Hitler blev standset for tidligt med HANS tosserier" 

 

Internet / omskærelsesdebat 



 

 

Som kommentar til en artikel om Statsministerens afvisning af en aldersgrænse for 

omskærelse, deler en mand med dansk etnisk navn på Facebook et opslag i sep-

tember 2020, hvori han bl.a. skriver: 

"Igen viser hun falskhed og underkastelse for fremmede magte ovenikøbet grundet 

religiøse fantasier fra magsyge løgnagtige menneskefjendste pædofile præster og 

imamer!!! ... Når Jøderne VIL med denne vildfarelse, må man spørge sig selv, om 

det var rigtigt at stoppe Adolf Hitler og Nazisterne, FØR de var færdige med deres 

gaseventyr..." 

 

Internet / omskærelsesdebat 

I forbindelse med omskæringsdebatten skriver en mand med danskklingende navn 

på Twitter i september 2020 bl.a., at der "som udgangspunkt har bevis for at 

mange som er voldtægtsforbrydere er jøder" samt andre grove antisemitiske ytrin-

ger. Manden er sidenhen blevet politianmeldt. 

 

Internet / konspirationsteori 

En mand kendt i offentligheden, og dermed formodes at have en større følger-

skare, skriver et indlæg på sin blog i oktober 2020, med emnet "LAD OS 

DEMONSTRERE MOD SATANS SYNAGOGE I DANMARK" hvori han henviser til en 

mindre synagoge i København. I et andet indlæg i samme tidsrum skriver han, at 

politikere og andre, der er stillet til ansvar i såkaldte MeToo sager er ofre for en 

kampagne orkestreret af jøder. 

 

Internet / Omskærelsesdebat 

På et dansk medies Facebook-kommentarspor vedrørende omskærelse skriver en 

mand med etnisk danskklingende navn i oktober 2020:  

“Kunne det tænkes at jødernes ihærdige kamp for at beholde et antikt og barbarisk 

ritual skaber antisemitisme?” 

 

Internet / Omskærelsesdebat 



 

 

På et dansk medies Facebook-kommentarspor vedrørende omskærelse, skriver en 

kvinde med danskklingende navn i oktober 2020: 

“I dag er det faktisk jøderne selv der agerer brutalt og som begår overgreb på både 

børn og en nabo som har svært ved at forsvare sig” 

 

Internet / Omskærelsesdebat 

På et Facebook-kommentarspor vedrørende en artikel om omskærelse, skriver en 

mand med danskklingende navn i oktober 2020 bl.a.:  

“Jøder er født dumme og stammefikserede” 

 

Internet / Omskærelsesdebat 

I et Facebook kommentarspor vedrørende en artikel om omskærelse, skriver en 

mand med danskklingende navn i oktober 2020 bl.a.:  

“Jødespørgsmålet ville være ikke-eksisterende, hvis jøderne holdt op med at identi-

ficere sig som jøder” 

 

Internet / Omskærelsesdebat  

I forbindelse med omskærelsesdebatten skriver en kvinde med danskklingende 

navn en Facebook-kommentar i en gruppe for læger i november 2020: 

“jeg har aldrig før haft noget imod jøder, men kan blive helt antisemitisk, pga de-

res drengemishandling. Er glad for jeg er pensionist, tror ellers jeg ville forskelsbe-

handle patienter.” 

 

Internet / Antisemitisme og mellemøstpolitik 

I en YouTube video med titlen “Tillad ikke den korrupte stat Israel” deler en dansk 

mand konspirationsteorier om jøder baseret på det antisemitiske værk Zions Vises 

Protokoller. Videoen er siden fjernet fra YouTube – rapporteret i november 2020. 

 


