Sions vises protokoll

- Alla kunde hitta något att beskylla judarna för
Vi har nog alla hört
talas om ”Sions vises
protokoll”. Daniel
Tingdahl berättar här
om dess uppkomst
och om hur denna
förfalskning påverkat världen under
1900-talet.

En karta som har förekommit bland annat i kuwaitiska och iranska upplagor

För en del år sedan hade jag en
debatt med min studiekamrats pappa.
Det gällde Israel. Han verkade påläst
och uttryckte något i stil med ”Har du
aldrig hört talas om Stor-Israel, hur de
ska lägga sig som en orm?”, och visade
mig en karta jag aldrig sett förut.
Jag får kalla kårar. Han är en stark
debattör, övad i vänstersammanhang.
Gränserna påminner vagt om
bibelställen som talar om ett
sammanhang långt i framtiden, men
ingen har väl någon målsättning ditåt
nu – eller?
Detta hände på 1990-talet. Först runt
20 år senare tittade jag mer noggrant i
Göran Larssons ”Den största lögnen”
och insåg att pappan förutom allt annat också måste ha anammat delar av
tankegodset i Sions vises protokoll!
Vad är då Sions vises protokoll?
Det är en antisemitisk skrift, först
spridd av den rysk-ortodoxe Sergei
Nilus år 1905, då som tillägg till en
annan skrift. År 1911 blev det en egen
bok och översättningar till tyska,
engelska, franska och polska gjordes
inom mindre än tio år. Den första
översättningen till arabiska gjordes
på 1920-talet i Kairo av en arabisk
kristen.
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En satanisk plan
att ta över världen
Protokollen är uppdelade i 24 kapitel
som påstås avslöja en satanisk
plan att ta över världen genom en
hemlig grupp samhällsomstörtare
som inte skyr några medel och som
bland annat har frimurarna som
bundsförvanter. De påstås ha satt igång
den franska revolutionen, propagerat
för yttrandefrihet, religionsfrihet,
rösträtt och demokrati; detta för att
underminera samhällsordningen och
kyrkan. De hävdas stå bakom både
liberalism, socialism och kommunism.
Genom att använda pressen,
internationella kontakter och
bankerna ska steget inte vara långt
till en judisk världsregering; det enda
som först behövs är att skapa kaos,
moralisk upplösning och anarki.
Då kommer nationerna att upplösas
inifrån och de kan ta kontroll över
utbildningsväsendet för att hålla
massorna okunniga, provocera fram
kamp och söndring mellan klasser
och nationer och ekonomisk kris. Till
slut ska nationerna bli så uppgivna
att de accepterar vem som helst
som kan skapa ordning. Då ska en
judisk världsregering träda fram

och sluta ”den symboliska ormens
cirkel” – fullbordandet av det judiska
världsherraväldet – och kräva blind
lydnad för sin antikristlige härskare!
Plagiat
Redan tidigt väcktes misstankar
om protokollens äkthet: personerna
som påstås stå bakom dialogerna
och protokollen är anonyma, de
är inte knutna till tid eller plats,
och personerna betonar kraftigt att
drivkraften bakom deras handlingar
och planer är deras egen ohyggliga
ondska – hur många onda människor
skulle erkänna att de är just ”onda”?
När Nilus själv frågades ut lämnade
han motsägelsefulla uppgifter. Det
dröjde dock till 1921 innan Philip
Graves i en artikel i Times kunde
visa att Protokollen i själva verket till
över hälften var plagiat av Maurice
Joly’s bok ”Dialogen i dödsriket”.
Även pamfletten ”Rabbinens tal” av
antisemiten Herrmann Goedsche och
en del andra skrifter har bidragit till
inramning och innehåll.
Spridd skrift under 1900-talet
Vad har denna förfalskning för
relevans idag, över 100 år senare?

Trots sina vaga uppgifter om ursprung
och sina spretiga och motstridiga
beskrivningar – eller kanske just
därför – blev det den näst efter Bibeln
mest spridda skriften i världen under
1900-talet, även i Mellanöstern. Alla
kunde hitta något att beskylla judarna

”Tillsammans med Hitlers
”Mein Kampf” har den
tyvärr genomsyrat
stora delar av världen i
allmänhet och Mellanöstern
i synnerhet med
antisemitiska tankesätt.”
för! Tillsammans med Hitlers ”Mein
Kampf” har den tyvärr genomsyrat
stora delar av världen i allmänhet
och Mellanöstern i synnerhet med
antisemitiska tankesätt. Detta har blivit
allmängods bland folk på gatan.
Internationellt problem
År 2001-2002 spelades filmserien
”Ryttare utan häst” in i Egypten och
sändes, trots protester från bland
andra USA och Israel. Den bygger på

en dramatisering av Protokollen. År
2003 producerade ett privat syriskt
filmbolag serien ”Diasporan”, som till
en del också bygger på Protokollen.
Den fick visserligen inte sändas i den
statliga syriska televisionen, men
sändes under de kommande åren i
Libanon, Iran och Jordanien. Hamas
ursprungliga fördrag från 1988 tar
också upp Protokollen och frimurarna
som en del i sin argumentation.
Visserligen har de skrivit ett nytt år
2017, men de hävdar samtidigt att det
inte ersätter det gamla.
Allt detta ger en bild av ett
internationellt problem som behöver
beaktas och hanteras, men Sverige är
inte förskonat. Inte bara i vissa vänsteroch extrema högersammanhang, utan
även bland många människor med
rötter i Mellanöstern, både kristna och
muslimer, sprids Protokollens tankar
mer eller mindre medvetet. Men de
flesta i Sverige vet förmodligen inte
ens om det finns! Själv hörde jag
aldrig talas om Protokollen när jag
gick i grundskolan och gymnasiet, och
ingen historielärare jag pratat med tar
upp det i sin undervisning. Här har
vi en viktig uppgift – att upplysa om
Protokollen!

Inte bara ur ett
europeiskt perspektiv
Sveriges regering med Stefan Löfven
i spetsen har bestämt att det ska hållas
en Förintelsekonferens i Malmö,
ursprungligen planerad till hösten
2020, men på grund av coronan flyttas
den förmodligen till 2021. Jag hoppas
att det i samband med detta inte bara
visas ett europeiskt perspektiv, utan
även engagerar och utmanar barn och
unga med rötter i Mellanöstern och
deras fördomar. Då har vi möjlighet
att ge våra judiska vänner bättre
förutsättningar att leva ett bra liv i
trygghet i vårt land. Sådana som du
och jag kan vara uppmärksamma på
var satsningen tar vägen och träffa och
samtala med människor som besöker
utställningen. Det goda samtalet,
nyfikenhet, kunskap och den helige
Andes ledning kan göra underverk i
det lilla.
Daniel Tingdahl

Jag har hämtat information från följande källor:
Den största lögnen, Sions vises protokoll.
Av Göran Larsson, AMI – Jerusalem Center för Studier och Forskning.
https://en.wikipedia.org/wiki/The_Protocols_of_the_Elders_of_Zion
https://www.bbc.com/news/world-middle-east-39744551
https://motargument.se/tag/sions-vises-protokoll/
https://camera-uk.org/2016/03/25/ex-bradford-mayor-greater-israel-and-stupid-antisemitism/
https://www.svt.se/nyheter/inrikes/forintelsekonferens-i-malmo-skjuts-upp-ett-ar
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