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Ännu ett vittne har tystnat
Emerich Roths
minne förevigas
i Raoul Wallenberg Park
I nästan 50 år var Emerich Roth
tyst om sina upplevelser av Förintelsen. En nazistisk demonstration i november 1992 förändrade
allt. Därefter genomförde han
över 1 600 skolbesök runt om i
Sverige för att berätta om Förintelsen och motverka rasism.
Han var dessutom aktiv i föreningen Förintelsens överlevande,
som ordnade besök i skolor och
organisationer för att berätta om
överlevandes erfarenheter från
Förintelsen.
Emerich Roth startade i samma
anda den ideella Emerich-fonden
år 1994, som uppmuntrar ungdomar till ”aktiviteter som motverkar våld och främlingsfientlighet” och var även med om att
starta upp verksamheten Exit
på Fryshuset för avhoppare från
högerextrema miljöer.
Nu hyllas Emerich Roths
livsgärning då Keren Kajemet
i samråd med familjen gör en
insamling till Raoul Wallenberg
Park som går till färdigställandet
av parken samt till en plakett som
sätts upp på plats.
Sid 4-5, 8
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Emerich Roth:
28 augusti 1924 – 22 januari 2022

Hennes mans familj jagades först ut ur Europa och sedan från arabvärlden

Toledano om folkrätt o ch dubbla måttstockar

Foton: Privat

I början av året var Christina
Toledano i Sverige för en föreläsningsturné om Israel. Hon
besökte ett tiotal platser, från
Uppsala till Helsingborg, precis i slutet av den period då
coronarestriktionerna fortfarande begränsade antalet besökare.
Hennes ärende var att informera om MIFF, Med Israel För
Fred, som är en väletablerad
organisation i Norge som nu
även startar upp i Sverige.
– Jag pratade även om den
stigande antisemitismen och
ville fylla gapet av kunskap
när det gäller Israels juridiska grunder – från Nationernas
Förbund år 1923 till Oslo-avtalet, berättar hon.
En av föreläsningarna inföll på Förintelsens minnesdag och under hennes Sverige-besök släpptes även Amnesty Internationals rapport
som anklagar Israel för
apartheid.
Före andra världskriget
fanns det drygt nio miljoner
judar i Europa. Då hade redan
två miljoner judar emigrerat från Östeuropa från slutet
av 1800-talet efter pogromer
och förföljelse.
Efter Förintelsen av sex miljoner judar och en omfattande utvandring från den europeiska kontinenten beräknas
i dag endast drygt en miljon
judar bo kvar.
Vad gör det med en konti-
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Europa och arabvärlden har
i stor utsträckning tömts på
sin judiska befolkning. Trots
denna etniska rensning och
en stigande antisemitism
anklagar Londonbaserade
Amnesty International Israel för apartheid.
– Västvärlden har dubbla måttstockar och reagerar
inte när judar förföljs, diskrimineras och muslimvärlden uttalar sig hotfullt mot
judar, säger Christina Toledano.

– Islam erkänner inte judisk överhöghet på ett område som varit muslimskt, konstaterar Christina
Toledano.
nent när en hel folkgrupp förintas och drivs bort?
– Det har jag inte talat om
under mitt Sverige-besök,
men det är klart att det påverkar. Västvärldens värderingar
och etik är baserad på de tio
budorden och när man förintar och slänger ut dem som

gav dig de tio budorden blir
det ett hål, en skuld som för
med sig ett högt pris, konstaterar Christina Toledano.
Strax efter andra världskriget drabbades även den judiska befolkningen i arabvärlden av en medveten et-

nisk rensning. 800 000 judar
flydde eller fördrevs från sina
hem i samband med att arabländerna vägrade acceptera
FN:s delningsplan.
Även Östra Jerusalem tömdes på sin judiska befolkning.
30 000 judar drevs bort av
Jordanien.

Christinas man Mottis familj har sitt ursprung i Toledo men blev utslängda år 1492 i samband med den spanska inkvisitionen. Familjen flydde då till Marocko där de bodde fram till slutet av 1940-talet
då upplopp i städerna Oujda och Jerada mördade 44 judar. Antalet
judar i Marocko har sedan dess minskat från 300 000 till 5 000.

Efter Förintelsen drabbades även den judiska befolkningen i arabvärlden av etnisk rensning. 800 000 judar flydde (på bilden syns
judar från Jemen) eller fördrevs från sina hem när arabländerna
vägrade acceptera FN:s delningsplan och istället anföll Israel.
Även 30 000 judar i Östra Jerusalem drevs bort av Jordanien.

– Inga FN-resolutioner togs
fram. Det var en temporär gränslinje. Det enda som
finns är eldupphöravtalet våren och sommaren 1949 och
FN blandade sig inte i eldupphör-linjerna. Formellt har Israel ett pågående krig med
Libanon och Syrien. Först år
1994 – när Israel slöt fred med
Jordanien – blev gränsen österut permanent.
Utvisningen av de arabiska
judarna var en del av en övergripande utvisningsplan som
kombinerade öppen förföljelse med plundrade hem.
– FN:s delningsplan var en
resolution, ett förslag, som
araberna inte antog. Det blir
därmed inte relevant, menar
Christina Toledano, som fick
namnet Toledano som gift.
Hennes man Mottis familj
har genom historien upplevt
både europeisk och arabisk
förföljelse. Hans familj har
nämligen sitt ursprung i Toledo i Spanien.
– År 1492, i samband med
den spanska inkvisitionen,
blev de utslängda därifrån.
Familjen flydde då till Marocko där familjen bodde
fram till slutet av 1940-talet.

rusalem, Gaza, Västbanken
och Golan.
Christiana Toledano påminner om hur arabvärlden förkastade FN:s fredsavtal och
angrep Israel år 1948. Sedan
ockuperade Jordanien Judéen och Samarien illegalt – i
princip utan internationella
protester.

Hans mamma kom till Israel med båt på 40-talet då hon
fick gömma sig för de brittiska flygplanen, som ville hindra dem att komma in i Israel.
– Hans pappa kom till Israel 1949. Han smugglades från
Marocko till Frankrike, för att
sedan ta sig via båt till Israel.
Många av dem som kom till
Israel under den andra hälften
av 1940-talet hade alltså blivit
utjagade från Europa och från
arabvärlden.
– Folk känner bara till en
flyktingström, den som UNRWA administrerar, förklarar
Christian Toledano, som konstaterar att västvärlden har
dubbla måttstockar och inte
reagerar när judar förföljs och
araber och muslimvärlden uttalar sig hotfullt mot judar.
– Det tas inte på allvar. Som
när Palestinska myndigheten hela tiden säger: ”Om du
säljer land till en jude får du
dödsstraff”.
Åren 1967 och 1973 startade arabländerna två anfallskrig (Egyptens avstängning
av Tiran-sundet 1967 var en
krigshandling) där Israel övertog kontrollen över Östra Je-

– Israel erövrar Judéen och
Samarien från en ockupant
som illegalt hade annekterat
området. När man säger att
Israel ockuperar Västbanken
bortser man från krigets lagar.
Får man ockupera om man
blir angripen? Ja, om man undanröjer hotet! slår Christina
Toledano fast.
Hon ger som exempel den
kibbutz där hon bor, Kibbutz
Masada, där alla barn bodde i
skyddsrum under tre långa år,
varje natt. Kibbutzen beskjöts
nämligen regelbundet av Syrien från Golanhöjderna innan 1967.
– Det var inte ovanligt att
terrorister från Jordanien nådde kibbutzen även efter att
vi flyttade dit år 1982, berättar hon.
– När terroristerna kom,

gick larmet och vi fick springa
till skyddsrum och vänta på
instruktioner, medan vissa
hämtade vapen för att patrullera och upprätthålla säkerheten, förklarar Christina Toledano som menar att Israel
och den judiska befolkningen
i området har haft ett pågående krig i mer än 100 år.
– Bakgrunden är att islam
inte erkänner judisk överhöghet på ett område som varit
muslimskt.
Osloavtalet slår fast att PLO
stadgar, som talade om att utplåna den sionistiska entiteten med jihad, skulle ändras.
– Men det finns inga ändrade stadgar. Detta borde konfronteras när PLO kommer till
Sverige, men det görs inte.
Martyrfonden, som finansierar terrorister, kallades istället
för socialbidrag av Ann Linde.
Sveriges finansiella stöd innebär att pengar skickas till terrorism, säger hon.
– I arabvärlden står palestinierna lågt och Gaza-borna
är de allra lägst stående. Kontentan av vissa muslimländers
strategi är att man vill skapa
ett folk enbart för att förstöra.

Ett vittne har tystnat – tiotusen tals skolelever har hört hans berättelse om Förintelsen

Emerich Roth h yllas i Raoul Wallenberg Park
Den 22 januari, knappt en
vecka innan Förintelsens
minnesdag, tystnade Emerich Roths röst för alltid.
Han var ett av Förintelsens
sista ögonvittnen och har
berättat för tiotusentals
svenska skolungdomar om
sina upplevelser från nazisternas koncentrationsläger.
Emerich Roth föddes 1924 i
Sevlus i dåvarande Tjeckoslovakien, i dag Vynohradiv i Ukraina. Hans familj tvingades under
andra världskriget in i stadens
ghetto tillsammans med 3 000
andra judar för att sedan via
boskapsvagnar tvångsförflyttas till koncentrationslägret
Auschwitz-Birkenau.
Mamman och de två
yngsta systrarna gasades ihjäl
omedelbart, medan han själv
tillsammans med sin pappa
och två övriga systrar fördes till
arbetsläger. Pappan mördades
under en dödsmarsch i slutet
av kriget medan hans äldsta
syster dog i ett annat läger.
Emerich Roth satt i fem
olika koncentrationsläger
innan han räddades, alldeles
utmärglad med en vikt på
endast 34 kilo.
Efter kriget var Imre, som
Emerich egentligen hette från
början, aktiv inom den sionistiska rörelsen. Enligt hans tre
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kom en grupp ungdomar
marscherande på andra sidan,
skanderade `Sieg Heil´ med
lyfta armar. Det var en chock!
Men det som var ännu värre
var att ingen reagerade! Dags
att bryta tystnaden” berättade han i en intervju i Dagens
Nyheter i november 2011.
Upplevelsen ledde till att han
efter det besökte mer än 1 600
skolor runt om i Sverige för att
motverka rasism.

”Ingen människa är född till att hata eller förgöra andra”, sade Emerich Roth.

En unik bild från tiden efter kriget då Imre, som Emerich egentligen hette från början, var aktiv
inom den sionistiska rörelsen (se
Davidsstjärnan på mössan).

Det var under vistelsen i Italien som de två överlevande
syskonen Imre och Elisabeth
fick kontakt med varandra.
För Elisabeth heter Emerich
fortfarande Imre.
När han fick reda på att den
kvarvarande systern Elisabeth
befann sig i Sverige flyttade
han själv hit i december 1950
och utbildade sig till socialarbetare.
Sina upplevelser i koncentrationslägren bevarade han
under alla år för sig själv, men
en nazistisk demonstration

i Stockholm år 1992 skulle
förändra allt.
”Jag teg i 45 år om det jag
varit med om. Men en dag när
jag gick på Birger Jarlsgatan

Tillsammans med Heidi Fried fick Emerich Roth Raoul Wallenberg-priset år 2015.
Ett nyfött barn är som ett tomt
kärl som kan fyllas med kärlek
– eller med hat. Som vi fostrar
och formar våra barn från den
stund de kommer till världen,
så blir deras framtid. Den kärlek jag fick av mina föräldrar
kunde inte ens nazisterna ta
ifrån mig” sade Emerich Roth.
Han publicerade flera böcker på temat våld och rasism,
bland annat ”Emerich är mitt
namn: Hatet, förnedringen,
kärleken”, där han skriver
om sin tid och överlevnad i
nazismens utrotningsläger,
om omänsklighet och primitiv
ondska, men att kärleken
och medmänskligheten var
starkare.
Genom åren har kronprinsessan Victoria träffat Emerich

Roth vid flera tillfällen.
Kronprinsessan kunde
ibland närvara under Emerich Roths föreläsningar och
skolbesök.
För att uppmärksamma
Emerich Roths livsgärning
kommer Keren Kajemet i
samråd med familjen att
göra en insamling till Raoul
Wallenberg Park som går till
färdigställandet av parken
samt till en plakett som sätts
upp på plats.
– Som en hyllning till Emerich Roth vill KKL Israelfonden
göra en insamling. Med din
hjälp vill vi plantera träd och
sätta upp en plakett i Raoul
Wallenberg Park nära Jerusalem, säger Max Federmann,
verksamhetschef på Keren
Kajemet Israelfonden.

Kronprinsessan Victoria delade ut
Kunskapspriset till Emerich i Blå
hallen i Stockholm år 2011.

På baksidan av denna
folder finns en bankgirotalong som gäller insamlingen
till färdigställandet av Raoul
Wallenbergs Park samt till
en hyllningsplakett till Emerich Roth som sätts upp på
plats. En lista med namn på
alla som bidragit kommer att
överlämnas till familjen.
Ange det OCR-nummer
som finns på talongen.
Om du använder swish 123
683 76 78 eller bankgiro
5816-5515 via internetbank
vid betalning, märk betalningen ”Imre”.
q
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år yngre syster Elisabeth hade
han planer på att bege sig till
den blivande staten Israel. På
resan blev han sjuk och tvingades ta in på ett sanatorium i
Italien.

Han var aktiv i föreningen
Förintelsens överlevande som
besöker skolor och organisationer för att berätta om sina
erfarenheter från Förintelsen.
Han startade även den ideella
Emerichfonden, som uppmuntrar ungdomar till ”aktiviteter som motverkar våld och
främlingsfientlighet” och var
med i verksamheten Exit på
Fryshuset, för avhoppare från
högerextrema miljöer.
”Ingen människa är född till
att hata eller förgöra andra.
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”Den kärlek jag
fick av mina
föräldrar kunde
inte ens
nazisterna ta
ifrån mig”

Imre (Emerich) var äldst i syskonskaran, sedan kom döttrarna Edit,
Elisabeth, Medi och Judith. Endast Emerich och Elisabeth överlevde
Förintelsen.

”Amnesty förminskar vårt lidande”

www.kaabs.se

stationer för att undvika
dessa terrordåd. De har ett
ansvar att skydda sina medborgare, betonar Kenneth
Meshoe, som själv har varit
i Israel ett 20-tal gånger.

– Jag upptäckte där att
det fanns arabiska domare
som kunde döma israeler. I
Sydafrika var vita och svarta separerade från varandra
och fick inte besöka samma
skolor, sjukhus och badhus.
– I Israel finns det skolor
där araber undervisar
israeler. Något liknande
Den färgade sydafrikanhände aldrig i Sydafrika
ske parlamentsledamoten
under apartheid, betonar
Kenneth Meshoe menar
Kenneth Meshoe.
att Amnestys anklagelse är
– Att anklaga Israel för
formulerad utifrån ett hat
apartheid är ett sätt att
mot Israel som minimerar
minimera apartheidsysden smärta som han själv
temet och det lidande
upplevde under apartheid.
som vi färgade i Sydafrika
– De som säger att Israel
upplevde, säger han och
är en apartheidstat vet inte
kallar Amnestys anklagelse
vad apartheid egentligen
för ”bedrägligt förtal”.
är. De som gör sådana
Yoseph Haddad är en
uttalanden minimerar den
israelisk arab som är kristen
smärta som vi upplevde
och kommer från Nasaret.
under apartheid. Rapporten
Han menar att Amnesty
är skapad utifrån politiska
Internationals rapport
motiv. Om sydafrikaner,
förvränger hans identitet
svarta människor som jag,
då organisationen hänhade de rättigheter som
visar till ”apartheid” mot
araberna i Israel har, skulle
”palestinska medborgare i
det inte ha funnits en väpIsrael”, och inte gör skillnad
nad kamp i Sydafrika, säger
mellan israeliska araber och
Kenneth Meshoe, ledamot i
palestinier. Han betonar
Sydafrikas parlament.
att israeliska araber lever
– Vi hade inte rösträtt och
under Israels demokratiskt
på grund av det hade vi
valda regering med lika rätingen representation i partigheter som vilken judisk
lamentet, vi hade inget att
medborgare som helst.
säga till om vad som hände
”Oavsett hur många
där. Det är människor som
gånger Amnesty Internahatar Israel som uttrycker
tional försöker radera min
sig på det sättet. De som 2021-05-03
identitet
för att försöka föra
09:59
aldrig säger något om de
fram sin politiska agenda,
palestinska grupper som
blir det inte en sanning”,
vill eliminera Israel från
skriver han i Jerusalem
kartan drivs av fördomar
Post.
och hat.
Han påpekar att bakYoseph Haddad var soldat
grunden till checkpoints
i Israels försvarsstyrkor,
och stängsel är att stoppa
gruppbefäl som kommendbomber som är avsedda att
erade judiska soldater och
sprängas på tåg, bussar och
försvarade norra Israel, där
på torg.
större delen av de israe– Varje ansvarsfull relisk-arabiska samhällena
gering skulle ha kontrollfinns, från terroristattacker
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Israeliska araber är de
enda araberna i Mellanöstern som har rätt att
rösta i allmänna val och
de representeras i Knesset av flera partier. Ett av
dem finns med i regeringskoalitionen.
Israels säkerhetsåtgärder för att avvisa
palestinska terrordåd
beskrivs trots detta av
Amnesty International
som apartheid och ”ett
system av förtryck och
dominans”.

Kenneth Meshoe menar att Amnestys anklagelse är formulerad utifrån ett hat mot Israel som minimerar den smärta
som han själv upplevde under apartheid.

från Hizbollah. Han menar
att Amnesty sprider lögner
om den enda demokratin i
Mellanöstern.
”Om Israel har rasism mot
araber, varför slöt landet
då fred med Marocko,
Förenade Arabemiraten,
Egypten, Jordanien och
Bahrain? Varför finns det då
så många araber som är en
del av Israels regering, som
fattar beslut som påverkar
varje israel? Varför finns
det arabiska domare som
beslutar om israeliska medborgares öde i domstol?”
skriver Youseph Haddad,
som själv har varit i Sydafrika och med egna ögon sett
hur osmakligt och förnedrande apartheid-systemet
är.
”Detta är en del av anledningen till att jag inte kan
stå bredvid och låta dessa
lögner spridas av organisationer som Amnesty International för egen politisk

– Anklagelsen om `apartheid´ är allvarlig och bör
aldrig användas som ett
politiskt verktyg för att demonisera ett land som man
inte gillar, menar den israeliske araben Yoseph Haddad.
vinning. Anklagelsen om
`apartheid´ är allvarlig och
bör aldrig användas som
ett politiskt verktyg för att
demonisera ett land som
du inte gillar.”
q

Raoul Wallenberg hedras i Helsingborg
I samband med Förintelsens minnesdag den
27 januari invigdes en
minnesplats för att
hedra Förintelsens offer
och Raoul Wallenbergs
gärningar i Helsingborg.
Det var den judiska
församlingen i nordvästra
Skåne som gett förslaget
till stadens politiker.
Gideon Beil, vice ordförande i församlingen
var initiativtagare och
den drivande kraften. Han
informerade församlingens
styrelse redan år 2018, att
han kommer att arbeta för
att få staden att uppföra
en minnesplats över Raoul
Wallenberg.
För fem år sedan nämnde

han för konstnärsparet Ulla
och Gustav Kraitz – som
har skapat minnesmärket
utanför UD med bänken
och Raoul Wallenbergs
portfölj – om sina tankar
om att ett liknande minnesmärke ska placeras på
lämpligt ställe i Helsingborg.
I augusti förra året
träffade Gideon Beil och
församlingens ordförande
David Teymouri kommunstyrelsens ordförande Peter
Danielsson och stadsträdgårdsmästare Martin
Hadmyr för att presentera
församlingens önskemål,
samt visade upp modellen och föreslog plats och
datum för invigning den 27
januari 2022.

Bänken och Raoul Wallenbergs väska finns nu i centrala Helsingborg för att hedra Förintelsens offer och Raoul Wallenberg.
– Fullmäktige beslutade
med stor majoritet den
19 oktober att genomföra
Judiska församlingens förslag, berättar Gideon Beil.
– Nu startar vi upp
utbildningen av gymnasieelever tillsammans

med Helsingborgs stad för
att ge kunskap om Förintelsen genom skolfilmen
”Emerich Roth – Vägen, Valet, Kärleken”, producerad
av Ingrid Ohlsson och samtidigt ge kunskap om hjälq
ten Raoul Wallenberg.

Ett förstahandsvittne har tystnat

Hylla Emerich Roths livsgärning
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halom Chaverim / Shalom
Israelvänner! Vi lever i en orolig tid.
När dessa rader skrivs vet vi inte
om krig snart utbryter i Ukraina mitt i
Östeuropa. Vad har vi människor lärt oss
om vår gemensamma historia?
Om vi bortser från kriget på Balkan har
Europa inte drabbats av väpnad konflikt
sedan 1945, dvs under 77 år trots "kalla
kriget" som så småningom utmynnade
i Chaverim / Shalom
halom
Berlinmurens fall och en till synes fredlig
Israelvänner! Vi lever i en orolig tid.
När dessa rader skrivs vet vi inte
epok. Det är sannolikt en av de längsta
omhänder
krig snart utbryter i Ukraina mitt i
fredliga perioderna i Europa. Vad
Östeuropa. Vad har vi människor lärt oss
nu?
om vår gemensamma historia?
Ett av få kvarvarande vittnen om
Om vi bortser från kriget på Balkan har
hemskheterna under andra världskriget
Europa inte drabbats av väpnad konflikt
och Förintelsen, Emerich Imre sedan
Roth, 1945,
har dvs under 77 år trots "kalla
lämnat oss. Hans betydelsefulla
gärning
kriget"
som så småningom utmynnade i
Berlinmurens fall och en till synes fredlig
att sprida kunskap om just effekterna
epok. är
Det är sannolikt en av de längsta
om kriget och folkmordet på judar
fredliga perioderna i Europa. Vad händer
ovärderligt.
nu?
Emerich Roth har berättat för tiotusentals
Ett av få kvarvarande
vittnen
om
svenska
skolungdomar
om sina upplevelVid ett samtal med Emerichs hemskheterna
syster,
under andra världskriget
ser
från
nazisternas
koncentrationsläger.
Elisabeth, berättade hon om hur
ochhon
Förintelsen, Emerich Imre Roth, har

våld och främlingsfientlighet och var
med i verksamheten Exit på Fryshuset,
för avhoppare från högerextrema miljöer.

Ett förstahandsvittne har tystnatSom en hyllning till Emerich Roth vill

Keren Kajemet Israelfonden göra en
insamling. Med din hjälp vill vi plantera
träd och sätta upp en plakett i Raoul
Wallenberg Park nära Jerusalem. Använd
nedanstående avi våld
elleroch
skriv
”Imre” i
främlingsfientlighet
och var
meddelandefältet med
om du
betalar via Exit på Fryshuset
i verksamheten
för så
avhoppare
från
milj
swish eller bankgiro,
kommer
duhögerextrema
med
på listan över givare som överlämnas till
Som en hyllning till Emerich Roth vil
familjen.
Keren Kajemet Israelfonden göra en
Avslutningsvis vill
jag nämna att
insamling. Med din hjälp vill vi plante
Ukraina har en relativt
storsätta
judisk
träd och
upp en plakett i Raoul
befolkning. Om krig
utbryterPark
har nära
manJerusalem. Anv
Wallenberg
från Israels sida meddelat
att man
nedanstående
avi eller skriv ”Imre” i
meddelandefältet
om du betalar via
kommer att erbjuda
Ukrainas judiska
swish
eller
bankgiro,
så kommer du m
befolkning möjligheter att flygas ut för
på listan över givare som överlämnas
att göra Aliyah (invandra)
till Israel.
familjen.
Om du redan nu önskar
skänka vill jag nämna att
Avslutningsvis
en gåva för att möjliggöra
enen
ökad
Ukraina har
relativt stor judisk
invandring från Ukraina
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