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Hvorfor er det greit å si «din jævla jøde?» |
Liam Rivli
Si ;D-innlegg: Hvorfor blir det stille når noen kaller andre «neger», mens
mange fortsetter å bygge på den såkalte spøken så fort noen kaller en for
jøde?
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Kanskje har de som sier at vi glemmer vår historie, rett, spør debattanten. Bildet viser Holocaust Memorial i Jerusalem.
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En vennegjeng prater og ler – det høres ut som om de har det topp. Mens de
ler over en dårlig spøk, slenges ordet «neger» ut. Det blir helt stille. Han som
sa det, prøver å få de andre til å le, uten å lykkes.
Forsøket på en spøk etterfølges av lang, tenkende stillhet. Slik forblir
samtalen. Plutselig slenger en av guttene ut en forferdelig tørr vits for å lette
på stemningen, og alle begynner å le.

For å holde på den gode stemningen, slenger en tredje ut en vits om jødene
under krigen, noe som gjør at alle ler enda høyere.

FAKTA: HVA ER ET SI ;D-INNLEGG?



– Si ;D er Aftenpostens debattsider for ungdom mellom 13 og 21 år
– Vi publiserer cirka 20 innlegg i uken både på papir og nett

Forskjell
En av guttene ser sin sjanse og griper den. Han gjør til fjeset sitt og sier «jeg
er jøde» med sarkastisk stemme. De andre ler høyere og klapper ham på
skulderen.
Alle unntatt én. Alle unntatt han ene gutten, han som ikke synes
det er gøy å tulle med hvordan seks millioner jøder døde, han som
ikke liker å tulle med hvordan folk ble gasset til døde.
Han er som meg. Han som tvilende trekker lett på smilebåndet før han går.
Hvorfor blir det stille når noen kaller andre «neger», mens mange fortsetter å
bygge på den såkalte spøken så fort noen kaller en for jøde?
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Vår hverdag
Engelsktimen kommer og klassen leser Gutten i den stripete pysjamasen. En
tekst om en liten gutt som uten å vite det sniker seg inn i Auschwitz før han
ender opp i gasskammeret.
Etter timen prates det litt om teksten, og igjen kommer det: En såkalt vits om
holocaust. Nok en gang er det noen som synes det er morsomt å komme med
kommentaren «jeg er jøde».
I det siste har jeg hørt flere og flere «vitser» om jøder, som i
scenarioene over, det skjer nesten daglig. Det har alltid vært der,
men ikke i like stor grad som nå.
Det virker som at det er blitt greit, en del av vår hverdag. Særlig blant flere
gutter. Jentene fremstår som mer tvilende til slike vitser og synes i de fleste
tilfeller at det ikke er morsomt.

Helt feil
Jeg reagerer på utviklingen fordi jeg synes det er fundamentalt galt å tulle
med dette. Tenk på dem som er jøder, tenk på dem som opplever at
religionen deres blir gjort narr av?
Jeg tror helt ærlig at folk ikke vet hva de prater om, hvilke konsekvenser det
kan få og hvilken påvirkning det har på andre.

Jeg tror helt ærlig at folk ikke vet hva de prater
om, hvilke konsekvenser det kan få og hvilken
påvirkning det har på andre.
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Når man ikke kan si «neger», så finner man tydeligvis noen andre å slenge
dritt om.
Det er vanskelig å si hvor problemet ligger. Kanskje har de som sier at vi
glemmer vår historie, rett?
Kanskje må vi lære mer om hva antisemittisme er på skolen, om at det faktisk
ikke forsvant da krigen var over? Eller så kan ungdommer lære seg å tenke
seg om litt og vokse opp!
Under 21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til
sid@aftenposten.no. Alle får svar innen tre dager. Dersom du ønsker å være
anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende
inn innlegg til oss.

Les også:
Holocaust er min historie
Israels statsminister om holocaust: De allierte kunne reddet millioner
Historien bak dette tragiske bildet fra annen verdenskrig blir film

Mest leste Si ;D-innlegg i september
Disse ungdommene har engasjert mest de siste ukene.

«Å være på kafé og gå turer har hun
krefter til, men ikke å jobbe»

Toppløsbølgen i blogg-Norge er en
hån mot feminismen

Kjæresten min var overvektig. «Har
du virkelig så lave standarder?» ble
jeg spurt

Svaret på korleis vi kan stoppe
mobbinga, er enklare enn du trur

«Du er jo ikke norsk, du er som oss
– en innvandrer» sa 3.-klassingene
på Grønland

Da jeg kom til Norge, ble jeg vant til
å føle meg utenfor

Jeg er ikke laget av glass

Hvordan kan en fisketur forklare
norske elever politikk? Her får du
svaret!

Kjære Nanna. Hvordan kan jeg
slutte å «fake» orgasmer? Hilsen
jente (20)

Utviklingen er skremmende. Det er
på høy tid at vi snakker om
sugardating

Her finner du Si ;D i sosiale medier

Vi legger ut alle innlegg på Facebook

Skann koden for å følge oss på Snap:

Følg linken eller finn oss: Aftenposten Si ;D

Du kan også legge til aft.sid

Vi er selvfølgelig også på Instagram:

Og lurer du på hvordan du skriver et
innlegg til oss?

Følg linken eller legg til: @aftenposten_sid

Her finner du en haug med gode skrivetips.
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Hei Torgeir
Det kan være mye å spare på kjente merkevarer hos akortet.no.
Vi legger ukentlig ut nye tilbud og rabatter!

Vis meg mine fordeler

AUSCHWITZ
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28 kommentarer
Velkommen til debatt! Vi er glade for dine bidrag, men vær vennlig og bruk fullt navn. Les mer her. Innlegg blir løpende moderert.

Si din mening, Torgeir Oma!

PUBLISER KOMMENTAR

Populære Aktuelt Siste Første

Einar Davidsen
for to år siden

Jeg kritiserer av og til Israel, men jeg er ikke dum nok til å nevne ordet jøde....
Rapporter

4 Anbefaler

Svar

Peter Bering
svarte Einar Davidsen for to år siden

Israel er en av flere jødiske organisasjoner. Og det er det jødiske, altså jødene, som definerer dem alle.
Rapporter

1 Anbefaler

Svar

Lars E Hansen
for to år siden

Å være jøde er en hedersbetegnelse: Verdens mest intelligente folkeslag. Som vi alle skylder en stor takk
for svært mange vitenskapelige fremskritt.
Jødenes historie er trist. Jøder er både et folkeslag og en religiøs gruppering.
Jødedommen skiller seg fra andre religioner ved at den er mer åpen for diskusjon. Ja, diskusjon om rett og
galt er en del av jødedommen. Andre religioner etterlater knapt rom for åpen diskusjon. Likevel må det
være lov å kritisere jødedommen som religion der deter ... Vis mer
Rapporter

3 Anbefaler

Svar

Peter Bering
svarte Lars E Hansen for to år siden (redigert)

Det er ikke et 'folkeslag'. Det er en gruppe mest definert av interne jødiske regler om at jødiskhet arves
gjennom moren og ikke gjennom faren. Det finnes således i dag mange 'folkeslag' representert blant
jødene.
Å snakke om 'verdens mest intelligente folkeslag' er følgelig absurd. Grunnet levesettet som mobil
gruppe med penger, prestisje og makt som gruppeidealer, og grunnet derav følgende forfølgelser og
mange som har forsvunnet ut i anonymitet gjennom århundrene, står man igjen med en mobil,
hemningsløs og målrettet middelklasse til øvre middelklasse til overklasse. En slik formet gruppe kan
selvsagt ikke på noen måte sammenlignes med hele befolkninger av land.
Rapporter

2 Anbefaler

Svar

SE 8 FLERE KOMMENTARER
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Pilleskandalen drepte
hundretusener.
Farmasiselskapene
avviser all kritikk.

Skaden som rystet
håndballjentene.
Gråtende landslagstalent
ut på båre.

Norges varmerekord kan
være tangert i Nordland

Enorm skogbrann i
Russland: Røyken har
lagt seg over seks
tidssoner. Befolkningen
er fanget.

Nyhetsbyråer:
Afghanistans regjering
planlegger Talibansamtaler i Oslo

Norsk 16-åring vant
Fortnite-VM – får 25,7
millioner for bragden
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