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Den senaste veckan samlades det globala forumet mot antisemitism i Jerusalem och av någon 

anledning ansågs det inte lämpligt att varken undersöka eller ens nämna UNRWA, FN: s 

hjälporganisation, som ingjuter antisemitism genom hjärntvätt hos flyktingarna och deras 

efterkommande från kriget 1948; i Syrien, Libanon, Jordanien, Judéen, Samaria, Jerusalem och Gaza. 

På de sistnämnda två områdena bär dessa ansvaret för utbildningen till en fjärdedel av den 

palestinska elevkåren, med över 320 000 studenter på cirka 370 skolor.  

Som självpåtagen policy använder UNRWA läroböcker i sina skolor från värdlandet i de olika ämnen 

som undervisningen gäller. Det ger upphov till ett allvarligt etiskt problem, eftersom dessa böcker 

innehåller grova anti-israeliska, anti-sionistiska och till och med antisemitiska uttryck som tydligt 

motsätter sig UNRWA: s antagna neutrala och fredsorienterade karaktär som en FN-organisation. 

Antisemitism i den arabiska världen är en betydande grundorsak till den nuvarande konflikten, dess 

rötter kan spåras till perioder från lång tid tillbaka. Det existerar i de flesta arabiska skolböckers 

läroplan. Detta är också fallet i de palestinska skolböckerna, men i mindre utsträckning jämförande 

med dem i Syrien, Saudiarabien och Egypten. Det beror förmodligen på att den palestinska 

handbokens publiceringsverksamhet delvis finansierades av västerländska givarstater.  

Detta antagande bekräftas genom en händelse som ägde rum 2004 när den palestinska myndigheten 

(PA) utfärdade en skolbok i historia för årskurs 10 där ”De äldstes protokoll i Zion” beskrev den 

konfidentiella resolutionen från den första sionistiska kongressen, som hölls i Basel , Schweiz, år 

1897. Efter en rapport från författaren om detta dokument 2005 blev vår byrå kontaktad av den 

belgiska ambassaden i Tel Aviv med begäran att få den relevanta arabiska sidan tillsammans med en 

engelsk översättning. Några månader senare utfärdade PA en ny version av boken där den nämnda 

beskrivningen uteslutits. 

Eftersom UNRWA använder PA-skolböckerna utan kontroll eller krav på ändringar, blir UNRWA 

fullständigt allierad med anti-israelisk och även antisemitisk indoktrinering. Antisemitiska uttryck i 

sådana skolböcker har funnits i UNRWA i sju decennier, främst inom området gällande konflikten, 

men också i den religiösa undervisningen.  

Nedan följer några uttryck från böckerna i nuvarande upplaga i UNRWA-skolor som har antisemitiska 

tecken: 

 



Den religiösa kontexten 

Huvudproblemet i detta sammanhang är: Arabiens Judar i politisk rivalitet med islams profet i det 7: 

e århundradet, har utmålat judarna som den onda sidan i den religiösa , vilket sammanlänkar och  

ger konnotationer/speciellt betydelse, till dagens judar. 

 

"Men judarna [i den arabiska staden Medina] respekterade inte fördraget [de hade undertecknat 

med Muhammed] och ertappades med all slags svek, förräderi och fientlighet, vilket gjorde det 

nödvändigt för muslimerna att bekämpa dem." 

(Islamisk utbildning, årskurs 7, del 1 (2017) s. 50) 

"Ett ämne att diskutera: Judarnas återupprepade försök att döda Profeten [Muhammed]". 

 

(Assignment, Islamic Education, årskurs 5, del 2 (2017) p. 66) 

 

"Låt oss titta på ett videoklipp ur den bifogade CD om judarnas försök att döda Guds budbärare 

[Muhammed]." 

  

(Islamisk utbildning, årskurs 5, del 2 (2017) s. 65) 

 

"Judarnas intriger och skadliga handlingar var den direkta orsaken till expeditionen mot [den judiska 

befästningen av] Khaybar." 

(Islamisk utbildning, årskurs 9, del 1 (2017) s. 58) 

 

Jesus Kristus anses vara Guds profet i islam. Följande stycke är den första lektionen som härstammar 

från den koraniska berättelsen om honom, men presenterar judarna som fiender till alla profeter 

inklusive Muhammed: 

"1. Avslöjanden om Israels barns karaktär och deras fientlighet mot profeterna." 

(Islamisk utbildning, årskurs 9, del 2 (2017) s. 20) 

 



 

Inom kontexten av konflikten 

A. Direkta hänvisningar till judar 

"En diskussionsfråga: Vi kommer att diskutera den palestinska kvinnans roll som offer och 

ståndaktighet i konfrontationen med de judisk-sionistiska ockupanterna." 

(Uppgift, islamisk utbildning, årskurs 5, del 2 (2017) s. 77) 

 

"En diskussionsfråga: Judarnas verksamhet [idag] när de desekrerar gravarna för profetens 

följeslagare och kraftfulla män och avlägsnar dem från de muslimska kyrkogårdarna i Jerusalem 

specifikt och i Palestina i allmänhet." 

 

(Uppgift, islamisk utbildning, årskurs 5, del 2 (2017) s. 71) 

 

B. Indirekt hänvisningar till judar 

I följande exempel nämns inte judar som namn, men sammanhanget ger en exakt indikation på deras 

identitet, särskilt termen "de otroende": 

"Var är ryttarna [som kommer att rida] mot Al-Aqsa [Moské] för att befria den från de otroendes 

knytnäve, från djävulens medhjälpare?" 

 

(Arabiskt språk, årskurs 7, del 1 (2017) s. 66) 

 

C. Referenser till sionister 

Trots de anti-israeliska icke-judarnas ansträngningar, liksom några judar, att skilja mellan anti-zionism 

och antisemitism, blir de i praktiken sammanlänkade i både judarnas och icke-judarnas ögon. Därför 

följer här några av de anti-sionistiska allvarliga uttryck som framgår i de böcker som har använts i 

UNRWA: 

"Sionisterna har byggt sin enhet [dvs. Israel] på terrorism, utrotning [Ibadan] och kolonialism 

[isti'mar]. Låt oss presentera det i detalj." 

(Uppdrag, Arabisk språk - akademisk väg, klass 10, del 2 (2017) s. 27) 



 

"... Låt oss dra slutsatserna om sionisternas uppeldning av Al-Aqsa-moskén den 21 augusti 1969." 

 

  

(Sociala studier, årskurs 7, del 2 (2017) s. 52. Pyromanen var en australisk kristen turist som senare 

diagnostiserades som psykiskt sjuk och inlagd på sjukhus i sitt land.) 

 

"Sionisterna begick över 60 massakrer mot palestinierna ..." 

(Geografi och modern och samtid historia av Palestina, årskurs 10, del 2 (2017) s. 9)  

 

D. Uttryck som uppmuntrar våldshandlingar mot judisk-israeliska individer. 

Dessa uttryck är särskilt anti-judiska, eftersom icke-judiska israeler anses vara palestinier och inte 

avsiktligt målgruppen som hänvisas till. 

Det första exemplet är en vers i en dikt som beskriver vad som bör göras med den överlevande 

judiska befolkningen i Israel efter dess nederlag: 

"Låt oss sjunga och lära av hjärtat: Adelns land [Ard al-Kuramaa '] 

[Foto från Gamla Staden i Jerusalem med Klippmosken] 

Jag har svurit! Jag ska offra mitt blod 

För att vattna de ädlas land 



Och jag kommer att avlägsna usurperen (inkräkta) från mitt land 

Och skall utplåna främlingarnas utspridda kvarlevor [fulul al-ghuraba] 

O land av Al-Aqsa [Moskén] och Helgedomen [haram] 

O vaggan av stolthet och adel 

Tålamod, tålamod, för segern är vår 

Och gryningen kommer fram ur mörkret " 

 

 (Vårt vackra språk, årskurs 3, Del 2 (2017) s. 64) 

 

Följande stycke är hyllning till en kvinnlig terrorist som ledde attacken på en israelisk civilbuss 1978 

där över 30 män, kvinnor och barn mördades: 

"Dalal al-Mughrabi 

([Av] författarna i läroboken]) I förtexten: 

Vår palestinska historia är full av många namn på martyrer som framburit sina själar som ett offer för 

hemlandet. Bland dem är martyren Dalal al-Mughrabi som målade genom hennes kamp en bild 

genom utmaning och hjältedåd som har gjort hennes minne evigt i våra hjärtan och sinne. Texten 

framför oss ger en inblick i hennes väg i kampen. " 



   

(Arabiskt språk, årskurs 5, del 2 (2017) s. 51) 

  

Ett annat stycke, taget från en berättelse ur en bok i Språk, beskriver judar som brinner i en civilbuss 

som attackerats av Molotov-cocktails som "en grillfest": 

"Grannen:" Utegångsförbudet omfattar inte oss i Al-Sharafah [omgivningen]. Den är påtvingad Al-

Natarish. Det verkar som om det är en grillfest [haflat shiwaa] där med Molotov-cocktails vid en av 

bussarna vid Psagot-kolonin [musta'marah - judisk bosättning] på Mount Al-Tawil " 

 



(Arabisk språk, årskurs 9, Del 1 (2017) s. 61. "Grillfest" uttrycket är understruket med rött.) 

 

E. Vittnesmål från Gaza, 2014 

Den Hamas-ledda regeringen i Gaza gav ut sina egna skolböcker som också användes i UNRWA-skolor 

där. De innehöll några grova antisemitiska uttryck såsom följande: 

"Om vi vill lära känna den sionistiska ockupationmaktens karaktär, låt oss ta en titt på judarnas 

historia och beteende gentemot [andra] människor och mot varandra. De anser sig vara den mest 

framstående rasen i mänskligheten medan alla andra borde vara deras tjänare. Detta är deras sanna 

inställning till de övriga nationerna. Enligt deras tro skall de styra över dem och förslava dem med 

kapital, makt och sex [bokstavligen: "kvinnor"]. Följaktligen påvisar deras praxis, begrepp och teorier 

vad de är och visar deras sjukt kriminella själar som är olik resten [de av] av folket ... " 

(National, årskurs 9 (Gaza, 2013) s. 40) 

 

Det är inte helt klart om dessa böcker fortfarande används, men de undervisades från på UNRWA-

skolorna åtminstone under skolåret 2013/14 och kanske 2014/15 och 2015/16. UNRWA förnekar det, 

men Gaza-avdelningen för utbildningens webbplats presenterade i februari 2014 halvårs utredningen 

med frågor relaterade till den specifika boken. 

 

 

 



Följande från den övre delen av den första sidan av formuläret: 

"Förenta nationernas hjälp och verkställande organ 

Utbildningsavdelningen - Gaza 

Utbildningsutvecklingscenter 

 

Examination vid slutet av första terminen 

Ämne: Sociala   Årskurs: Nionde 

Skolans år 2013/2014 " 

 

 

 

 

De relevanta sidorna (3-4):  

"Tredje: Nationell utbildning:" 

Läroboken för Nationell Utbildning för årskurs 9 är källan till det citerade stycket ovan. Frågorna 10 

och 11 nedan hänför sig till den boken. 

 



 

 

Svaren på dessa frågor finns i National Education, årskurs 9 (Gaza, 2013) sid. 7, 11, 15, 8, 8, 12, 16, 9 

och 16. 

 

 

 

Slutsats 

Exemplen i detta dokument talar för sig själva, och det finns fler.  

Givarna som sponsrar till UNRWA bör ställa frågan varför UNRWA lär ut sådant material och vad de 

avser att göra med denna information efter att dess giftiga karaktär har avslöjats.  

Detta och liknande uttryck för antisemitism har undervisats i UNRWAs skolor alldeles för länge. 


