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Antisemitisme

og EstersBot
f n klassisk fremstilling at
ä*antisemitismen, som den
blev oplevet i oldtiden og som
den pä mangemäderhar holdt
sig helt til vore dage,finder vi i
EstersBog i Bibelen.
Perserkongens
sversteembedsmand,Haman,blevfyldtaf vrede,
fordi jaden Mordokaj ikke ville
kastesig pä kne og baje sig for
ham. "Men han ville ikke nojes
med at lagge händ pä Mordokaj alene;de havdefortalt ham,
hvilket folk Mordekaj tilhsrte,

Af Hans-Ole
Bakgaard,
Jerusalem

og derfor ville Haman udrydde
alle jader,Mordokajsfolk, i hele
Ahasverus'
rige" (Esters
Bog3,5).
Derforhenvender
Hamansig til
kongenmed folgendeargumentation: "Der findeset folk, der
lever spredt og isoleretblandt
folkenei alle provinserne
i dit
kongerige.Dereslove er forskellige fra alleandrefolks,og kongenslovefalgerde ikke;det skulle
kongenikketilladedem.Hvisdet
behagerkongen,sä lad der blive
givet skriftligordretil, at de skal
tilintetgores,sä vil jeg gennem

e mb e d s m a n d e n e
skaffe1O.OO0
talenter solv til kongens
skatkammer"(Esters
Bog,3,8-9).
I denne sammenhang
fremhever
Dagfinn Rian falgende:
"När EstersBogsä ofte trakkes
frem som farste punkt i mange
droftelseraf antisemitismen,
er
det ikke bare fordi den giver et
eksempelpä jadehad.Men det
er fordi tekstener sä typisk for
megetaf det, som har kendeteggennemalle
net antisemitismen
tider.
Vi msdergeneraliseringen:
Fordi
6n jade nagter at bale sig for
Haman,hedderdet genereltom
jaderne,at de ikke holderkongens love. Og pä grund af den

Häbeti livet
og dsden

ene,mä alleandrejoderlide.
Vi mader fremmedfrygten,stereotypiseringen,
fordomme
ne,lognen.
Vi maderde politiskemotiver:
For rigetsenhedsskyldmä ingen
vare anderledes.
Vi msderindirekte de religiasemotiver: Fordi
jadernekun vil baje sigfor Gud,
bliverde ugleseti en kultur,hvor
alfemä baje sigfor fellesskabets
guderog herskere.
Og med usedvanligäbenhed

madervi de skonomiskemotiver: 'sä vil jeg gennemkongens
embedsmand skaffe 10.000
tafenter salv'
underforstäet:
af jadernespenge- 'til kongens
(Esters
skatkammer"'
Bog3,9).
Det er mäskeikkesä markeligt,
at perserenHamani traditionen
fremtredersom den forsteanti"
semit.
Kilde: Arti kelserieom antisemitisme
i " Misjonsblad for lsrael2004"

