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Danske jøder bliver
udstillet på internettet
Mosaisk Troes-
samfund overvejer,
om hjemmeside med
navne og billeder af
danske jøder skal
politianmeldes.

Af Poul Exner 

og Claus Blok Thomsen

Fremtrædende jøder i det
danske samfund finder det
voldsomt ubehageligt, at en
hjemmeside hænger dem ud
på grund af deres jødiske
baggrund.

»Jeg har løbende oplevet
at blive chikaneret, fordi jeg
er jøde. Men det har som re-
gel været breve skrevet med
rystende skråskrift og un-
derskrevet Holger Danske«,
siger redaktionschef på DR 2
Arne Notkin.

»Men denne hjemmeside
er noget andet. Det er mo-
derne teknik, der er benyt-
tet, og det kunne tyde på, at
det er et forholdsvis ungt
menneske, der står bag«, si-
ger han.

Hjemmesiden, som blev
omtalt i Morgenavisen Jyl-
lands-Posten i går, er på eng-
elsk og har en overskrift,
hvor der står ’Dansk politik
immigration og jødisk indfly-
delse – valgresultater 2005’.

Derefter gennemgår siden
de danske partier – og hvor-
dan de forholder sig til Israel
og indvandrerspørgsmål. Si-
den nævner specielt frem-
trædende politikere og me-
diepersoner. En række af
dem – bl.a. Mette Fugl, Ge-
org Metz, Samuel Rachlin,
Herbert Pundik, Martin
Krasnik, Arne Melchior og
Erling Olsen – er vist med
billede med teksten ’Jew’ ne-
denunder.

SF-politikeren og musli-
men Kamal Qureshi er også
vist med billede, og under
det står, at han specielt frem-
hæver sexundervisning som
dyresex, men også kæmper
for muslimske kvinders ret
til traditionelle ægteskaber.

Kommentator i dagbladet
Information Georg Metz be-
skrives på hjemmesiden som
»venstreorienteret pro-im-
migration jødisk journalist«
og »fanatisk pro-immigra-
tions-lobbyist«.

»Den største tjeneste, man
kan gøre sådan nogle folk, er
at vise, at man er bange. Jeg
er ikke skræmt, men jeg er
ubehageligt berørt, fordi det
understøtter nogle strøm-
ninger i vores samfund. To-
nen i samfundsdebatten er
blevet meget hadsk over for
minoritetsgrupper«, siger
Georg Metz.

Hjemmesiden har adres-
sen www.mosaisk.com, der
ligger tæt op ad den, som Det
Mosaiske Troessamfund har.
Formanden for Mosaisk Tro-

essamfund, Jacques Blum,
siger, at siden ikke i sig selv
får ham til at frygte flere
overgreb på jøder.

»Det er mere de mange
små dryp, som ud fra en sam-
let vurdering gør mig utryg«,
siger Jacques Blum, der nu
sammen med andre medlem-
mer af trossamfundets sik-
kerhedsudvalg vil vurdere,
om de vil politianmelde
hjemmesiden.

Politiets Efterretningstje-
neste (PET) vil imidlertid al-
lerede nu gå i gang med at se

på, om hjemmesiden over-
træder straffelovens racis-
meparagraf.

»Vi har gennem længere
tid overvåget hjemmesiden.
Men at den har vakt diskus-
sion i offentligheden gør, at
vi vil overveje en strafferetlig
efterforskning. Normalt er
vores opgave ikke at lave
strafferetlig efterforskning,
men at overvåge«, siger chef-
kriminalinspektør Hans Jør-
gen Bonnichsen:

»Hjemmesiden benytter
ytringsfriheden maksimalt
og er dermed inde i en grå-
zone, hvor vi må se, om den
overtræder loven«.

PET har de senere år be-
mærket, at folk på den eks-
treme højrefløj er kommet
med stadig stærkere ytrin-
ger mod bl.a. jøder og folk,
der støtter en mere lempelig
udlændingepolitik.

»Hjemmesiden får os dog
ikke til at øge beskyttelsen af
bestemte personer«, siger
Hans Jørgen Bonnichsen.

poul.exner@pol.dk
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Racismeparagraffen

Paragraf 266 b i straffeloven kaldes også for racis-
meparagraffen:

»Den, der offentligt eller med forsæt til udbredelse i en
videre kreds fremsætter udtalelse eller anden meddelelse,
ved hvilken en gruppe af personer trues, forhånes eller
nedværdiges på grund af sin race, hudfarve, nationale eller
etniske oprindelse, tro eller seksuelle orientering, straffes
med bøde eller fængsel indtil 2 år«.

»Stk. 2. Ved straffens udmåling skal det betragtes som en
skærpende omstændighed, at forholdet har karakter af
propagandavirksomhed«.

JEW. Den oprindelige hjemmeside, der bl.a. oplister jødiske mediefolk og politikere – www.mosaisk.com
– er ude af drift. Men hjemmesiden upps.t35.com er identisk. 

»Der er mange former for ondskab«
»Jeg har ligget i min
seng og tænkt: Hvad
fanden er det, du har
gang i«? E-mail-
interview med ’Allan’,
der står bag
www.mosaisk.com.

Interview
Af Poul Exner

Hvad er formålet med sitet
mosaisk.com og upps.t35.-
com?

»At sætte en fordomsfri
diskussion i gang om emnet
jøder og deres rolle i sam-
fundet. At oplyse om tilstede-
værelsen i samfundet af en
lille etnisk gruppe, der har
stor politisk indflydelse, så-
vel internationalt som natio-
nalt, der gennem ejerskab af
medier, gennem positioner i
medierne og gennem deres
rolle som offer i Holocaust
som ekstra pressionsmiddel
øver en kolossal og ret ude-
mokratisk indflydelse«.

Hvor mange står bag hjem-
mesiden?

»Vi er tre stykker. Det er
mig, der skriver mest«.

Hvordan har du det med
det nynazistiske selskab, du
placeres i?

»Du antyder heldigvis, at
det ikke er lige der, vi hører
hjemme. Det undrer os, at
der er så mange, der genera-
liserer så kraftigt, når der er
så mange tegn på hjemmesi-
den, der viser, at det er det
rene opspind. Men jeg me-
ner, det er et knæfald for en
utrolig politisk korrekthed,
at man hele tiden skal ud-
basunere, hvor meget man
er imod nazismen«. 

»Desuden mener jeg ikke,
der er grund til uden anled-
ning hele tiden at dæmoni-
sere og skildre en gruppe
mennesker som de rene
monstre, selv om de kalder
sig nazister. Der er mange
former for ondskab, og jeg
tror, man kan finde gode og
dårlige mennesker i de fleste
fællesskaber«.

Har jøder grund til at være

bange, når de er omtalt på
jeres hjemmeside?

»Der har i årevis cirkule-
ret lister med navne, der
skulle bekræfte jøders domi-
nans i de amerikanske me-
dier. Jeg har endnu ikke hørt
påstanden om, at det skulle
have haft til formål at true
disse mennesker, ej heller at
det nogensinde har ført til et
sådant overfald. Derfor kan
jeg ikke se det som nogen
trussel i den retning over-
hovedet«. 

»Mennesker, der kunne
finde på at slå jøder ihjel –
findes de overhovedet bort-
set fra i ekstreme islamiske
kredse – ville sikkert selv
kunne finde nogle ofre. De
fleste af de navne, jeg næv-
ner på siden, er jo i forvejen
bekendt hos folk, der har ide-
er om jødisk overrepræsen-
tation i medierne«.

Er du bevidst om, hvorvidt
sitet bevæger sig på kanten af
racismeparagraffen?

»Jeg mener ikke, at du vil
kunne finde formuleringer,
der overtræder racismepara-

graffen på hjemmesiden, og
det er heller ikke vores me-
ning at være racistisk i til-
dækket form. Under hele
processen med hjemmesiden
har jeg ofte været i tvivl. Jeg
har ligget i min seng og
tænkt: Hvad fanden er det,
du har gang i? Hvad har du
nu skrevet. Så er jeg stået op
og er begyndt at genlæse bå-
de det ene og det andet, og
det er da hændt, at jeg har
slettet noget, der indeholdt
lidt for meget vrede«. 

»Men i det store hele har
jeg hver gang forbavset mig
selv og synes, at der var god
humor og selvironi og ikke
nogen decideret og konse-
kvent stålhård nedslagtning
af folk. Hvis jeg indimellem
har skrevet noget, hvor jeg
kunne være i tvivl, er jeg
kommet i tanke om Carsten
Jensen, og ham ville jeg helst
ikke ligne. Men det er mu-
ligt, selvcensuren har svigtet
visse steder.

Venlig hilsen, Allan«

poul.exner@pol.dk


