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anklaget for at have spredt
propaganda.
I
antisemitisk
denne sag blev professor Jan
Laser man Jerusalem Post,
Bergman fra Uppsala indkaldt
den engelsksprogede avis i
som ekspertvidne. Ifplge JOIsrael, gives der som regel
disk Orientering skulle Jan
hver uge eksempler pi antiseBergman
kommentere
den
mitiske udtalelser eller handhorrible p6stand, at ,joderne
linger. Disse er hentet fra hele
arbejder p6 at erobre verdensverden. Selv om den rstore.
herredommet og vil drebe
grad
antisemitisme kun i ringe
alle, der st6r i vejen for at n6
har fundet vej til Danmark dette m6lu.
og andre nordiske lande forTil retten er Jan Bergman
jOder
under vore himteller
bl.a. citeret for at have sagt
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folgende:
hvert fald oplever den olilleu
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drebe en ikke-jode - og i dag
Lesere af Israelsmissionens
Antisemitlske slogans pd udsttlltngsuinduet af Israelsmissfo- bruges denne mitzva [p6bud]
Avis blev i december-nummenens kontor t Stauanger, Norge.
for en stor del i folge de halaret 1994 informeret om, hvorchiske Irabbinsk lovgivning]
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for
Israelsmisblev bragt frem, hvilket fremtil
et
en
lige
holdninger.n
antisemitiske ord natten melDen danske Israelsmission sion ser m6ske ikke ud af s6 kaldte stor opmerksomhed i
lem den 9.-10. november. At
har
som sit hovedformil at meget. Men det er nok til at Uppsala, hvor ogs6 det teonetop denne nat var valgt var
jOder om Jesus. Nog- sl6 alarm. Ogs6 selv om ger- logiske fakultets dekan blev
fortalle
ingen tilfeldighed. Krystalnatle
vil
betragte dette som ningsmendene bare tilhorer inddraget og bakkede Bergten fandt sted d. 9 nov. 1938.
udtryk for antisemitisme eller en lille gruppe, der ikke har man oP.
Jodisk Orientering er af den
lest deres historieboger.
antijudaisme.Det gor vi ikke.
Selv i Stavanger!
Endnu mere alarmeret bli- opfattelse, at Nordens kirker
N6r det er sl8retfast, er Den
I Den norske Israelsmissions danske Israelsmission med i ver man, nir antisemitiske og har veret forbavsende tavse
blad f6r denne sag bl.a. fOl- kampen mod enhver form for sArende udtalelser kommer under denne sag. ,Hvorfor
mon det kristne establishment
gende ord med p6 vejen:
antisemitisme - ogsi n6r der fra personer, som har last
nDet er ufatteligt, dt der bruges daknavne
tier, n6r jOdehadet atter viser
herfor. deres historiebQger.
Jgdtsk Ortentering som ud- sig under Nordens himmel nu
findes mennesker med et s6- Kampen mod antisemitisme
spordant jOdehad. Her i Stavanger er ogsi en del af vor missions gives af Det mosaiske Troes- ikledt prastek6be?n
ges der afsluttende.
samfund i KObenhavn,fortelbor der bare nogle ganske f6 formilsparagraf.
jOder,og de markerer sig ikke
Der er nok at tage fat pA i
Derfor mi vi - hen ad vejen ler i januar-nummeret om den
p6 nogen m6de i bybilledet
markere, hvor vi st6r. Og diskussion, som har fundet kampen mod antisemitisme.
eller p6 anden m6de. Vore to opmuntre Israelsmissionens sted i Uppsala i Sverige, efter Desverre stadigvek. Og det
udstillingsvinduer med bager venner til at markere deres at Almed Rami - en svensk- m6 vi s6 g@re - ogs6 i Den
om Israel og jOder, israelske holdning mod antisemitisme- arabisk indehaver af en lokal- danske Israelsmission.
Kai Kjar-Hansen
var blevet
radio i Sverige
flag og nogle jOdiske symbo- hvor de har mulighed for det.

