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PREMIERMINISTER BENJAMIN Netanyahu
opfordrer de europæiske jøder til at kom-
me ’hjem’ til Israel, hver gang der har væ-
ret et antisemitisk angreb. Det var både
tilfældet ved massakren i det jødiske su-
permarked i Paris i januar 2015 og ved
mordet på Dan Uzan ved synagogen i
Krystalgade i København i februar senere
samme år.

Ifølge en rapport fra EU’s Agentur for
Grundlæggende Rettigheder fra 2018 er
antisemitisme et voksende fænomen i
Europa, men der er naturligvis mange år-
sager til, at jøder udvandrer til Israel. Tal
fra det israelske ministerium for indvan-
dring og integration viser dog, at de fran-
ske jøder i særlig grad valgte at udvandre
til Israel i årene 2014 og 2015, hvor Frank-
rig blev ramt af terror. I de to år udvan-
drede 6.658 og 7.469 franske jøder af et
samlet antal jøder i Frankrig på ca.
480.000. 

Da synagogen i København blev udsat
for angrebet i 2015, og den jødiske sikker-
hedsvagt Dan Uzan mistede livet, affødte
det ikke en tilsvarende stigning i jødisk
udvandring til Israel fra Danmark. Dia-
grammet her på siden viser, at de danske
jøders udvandring konstant har ligget re-
lativt lavere end udvandringen fra Frank-
rig. Og den betydelige stigning i udvan-
dringen fra Frankrig i 2014 og 2015 finder
man ikke i Danmark, hvor kun henholds-
vis 13 og 17 jøder udvandrede. 

Man kan derfor spørge, hvorfor Netan-
yahus invitation har appelleret til den
fransk-jødiske befolkning efter angrebe-
ne, men ikke har fået de danske jøder til
at udvandre i større antal end i årene før
angrebet. I 2019 gennemførte vi en un-

dersøgelse af risikoopfattelse og holdnin-
ger til antisemitisme blandt et antal dan-
ske jøder, som kommer regelmæssigt i
synagogen i Krystalgade. De interviewe-
de var helt enige om, at jøder var mere
udsat for angreb end andre danskere.
Langt de fleste af dem, vi talte med, havde
oplevet forskellige grader af antisemitis-
me i Danmark. Men ingen af dem gav ud-
tryk for et ønske om at udvandre til Israel
af frygt for antisemitiske angreb.

De interviewede understregede der-
imod betydningen af de sympatitilken-
degivelser, som det jødiske samfund blev
mødt med, både fra det officielle Dan-

mark og fra den danske befolkning i al-
mindelighed. Den danske reaktion på an-
grebet i 2015 fik dem til at føle sig som en
del af det danske fællesskab.Ved minde-
højtideligheden 16. februar 2015 sagde
daværende statsminister Helle Thorning-
Schmidt blandt andet: »Jeg vil i aften sige
til alle danske jøder: I er ikke alene. Et an-
greb på Danmarks jøder er et angreb på
Danmark. På os alle sammen«. 

Det gjorde indtryk, og en af de intervie-
wede sagde: »Jeg synes, det bragte et sam-
menhold i det danske samfund. Det, der
var sket, skulle ikke have lov til at ødelæg-
ge den tryghed, som vi trods alt generelt

føler i Danmark. Jeg tror, at det er meget
dansk, det der med, at vi er sådan et trygt
lille samfund. Vi værner om trygheden
og retfærdigheden, og at vi alle skal have
lov til at være her«. 

En måned efter angrebet på synagogen
blev der på muslimsk initiativ arrangeret
en fredsring ved synagogen. Her tog me-
re end 1.000 mennesker hinanden i hæn-
derne og dannede ring rundt om den
karré, hvor synagogen ligger. Fredsrin-
gen sendte et signal om solidaritet og et
ønske om et fredeligt samfund i Dan-
mark. Et signal, der havde stor betydning
for de medvirkende i vores undersøgelse.

Netanyahus opfordring til at rejse til Is-
rael efter angrebet på synagogen fik tyde-
ligvis ikke flere jøder til at rejse ’hjem’.
Den danske overrabbiner Jair Melchior
udtalte ovenikøbet lige efter angrebet, at
han var skuffet over Netanyahus invita-
tion til de danske jøder. De danske jøder
var jo hjemme! Den følelse blev under-
streget under Anden Verdenskrig, da den
danske civilbefolkning hjalp de danske
jøder med at flygte til Sverige. 

Flugten til Sverige i 1943 spiller den dag
i dag en central rolle i dansk-jødisk iden-
titet, og den er blevet et tegn på, at de
danske jøder bliver set som medborgere i
det danske samfund. Efter angrebet på

synagogen sagde en af de interviewede
»Det var virkelig en rar fornemmelse ... at
man følte sig som en del af det danske
folk«. I det hele taget trak danskernes re-
aktioner på angrebet tråde tilbage til red-
ningen af de danske jøder under Anden
Verdenskrig.

Måske skal de franske jøders udvan-
dring ses i lyset af det franske folks syn på
jøder. Den britiske forskningsinstitution
Institute for Jewish Policy Research har
undersøgt forskellige landes opfattelse af
deres jødiske borgere i 2017. I lande, hvor
befolkningen opfatter jøder som ander-
ledes, er der større risiko for, at jøderne
også selv begynder at opfatte sig som
markant anderledes end den øvrige be-
folkning. 

I Frankrig mente 62 pct. af de deltagen-
de, at de franske jøders interesser var for-
skellige fra det resterende samfund. Der
er ingen tal fra Danmark i rapporten,
men i Sverige var tallet 34 pct. Måske har
synet på jøder i Frankrig fået Netanyahus
invitation til at virke mere tiltrækkende,
og måske betyder det faktisk noget, at
det officielle Danmark og den danske be-
folkning reagerede så hæderligt og reso-
lut, som de gjorde efter angrebet på syna-
gogen i 2015.
analyse@pol.dk

Massakren ved et parisisk
supermarked i 2015 har
fået et stort antal franske
jøder til at udvandre til
Israel. Noget tilsvarende
er ikke sket i Danmark
efter terrorangrebet ved
synagogen i Krystalgade.
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FREDSRING. I marts 2015, en måned efter angrebet på synagogen i Krystalgade i København, blev der arrangeret en fredsring på stedet. Mere end 1.000 mennesker deltog og udtrykte dermed ønsket om fred og solidaritet. Arkivfoto: Niels Hougaard/Polfoto

Jødisk udvandring til Israel
Udvandrede jøder i procent af antal jøder i landet

Grafik: Jens Herskind Kilde: Det israelske ministerium for indvandring og integration

2005 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 2018
0,0

0,4

0,8

1,2

1,6
%

DANMARK (ca. 6.400 jøder)

FRANKRIG (ca. 480.000 jøder)

RACHEL LEXNER OG MARGIT WARBURG,
HHV. CAND.MAG. I MELLEMØSTENS SPROG
OG SAMFUND OG PROFESSOR I RELIGIONS-
SOCIOLOGI, DR.PHIL., INSTITUT FOR 
TVÆRKULTURELLE OG REGIONALE STUDIER,
KØBENHAVNS UNIVERSITET

styr samt dele løbesedler ud, mens ’no-
get’ skulle ske oppe på talerstolen. 

Det var fire rødstrømper, der erobrede
talerstolen fra Thomas Nielsen, LO’s for-
mand, mens forsamlingen, TV og alle me-
dier kiggede på. De nåede at råbe: »Vi
kræver ligeløn nu, vi vil ikke vente 100 år
…« inden de meget håndfast blev revet
ned af nogle LO-folk. 

Således var der i dette år 0 for rød-
strømperne flere spektakulære, ikoniske
aktioner. En af dem, der fik størst medie-
opmærksomhed, var busaktionen, hvor
en gruppe rødstrømper blev båret ud af
en bus, fordi de nægtede at betale mere
end 80 procent af billetten, når de nu ik-
ke tjente mere end 80 procent af mænds
løn. 

Der var også aktionen ved universite-
tets immatrikulationsfest, hvor en studi-
ne erobrer talerstolen, folder et brudes-
lør ud under studenterhuen og byder de
nye studerende »Velkommen til mænde-
nes bedste ægteskabsmarked…« og ka-
ster løbesedler med statistikker over
kønsfordeling og frafald ud over salen. 

Uden for stod jeg klædt ud som rengø-
ringskvinde blandt statuerne, sammen
med andre rødstrømper, der var klædt
ud som andre støtter for mænds karriere:
musen, sekretæren, moderen, elskerin-
den osv. 

EN AKTION, der for mig forbandt kvinde-
undertrykkelsen med de mange andre
undertrykkelsesformer, var aktionerne
mod Verdensbanken på deres møde i Kø-
benhavn september 1970. 

Byen kogte af nogle af de voldsomste
demonstrationer i efterkrigstiden i den
uges tid, Verdensbankmødet varede. Her

klædte vi os ud som den tredje verdens
kvinder med stråhatte, blod og snavs, fat-
tige klæder, bandager om arme og ho-
ved. Vi ville illustrere, at Verdensbanken
udbyttede den tredje verdens folk, at
bankens præsident, McNamara, var for-
svarsminister under optrapningen af
Vietnamkrigen – og at kvinderne var de
mest udsatte. 

Vi tog ud til de steder, deltagerne skulle
besøge, delte løbesedler ud og nidstirre-
de dem. Vi gik imellem politi og demon-
stranter den dag, der blev affyret skud og
bølgede med frem og tilbage – men in-
gen antastede os. 

En aften var afsat til, at disse betyd-
ningsfulde mænd og deres hustruer kun-
ne opleve en aften i Tivoli. Vi planlagde at
gå rundt blandt dem og nidstirre dem
samt tigge penge af dem i vores udklæd-
ning. 

Vi var kommet ind og gik ned på et toi-
let for at klæde om. Damen, der passede
det, blev mistænksom og bad os forsvin-
de, så tilkaldte hun sin mand, og endelig
tilkaldte de nogle vagter. Da havde vi nået
at sminke os og blev så eskorteret ud, me-
get langsomt, fordi en af os meget belej-
ligt havde brækket benet. Så helt vellyk-
ket var det ikke, men vi fik da nidstirret
en hel del.

I hele det følgende år var der møder, ak-
tioner, artikler i alle aviser, udstillinger,
udgivelser – en enorm interesse. Nye
grupper blev dannet, der var fællesmø-
der og masser af ideer til, hvad der skulle
gøres. 

Den store sag var ligeløn, hvor rød-
strømperne stod for flere aktioner, bla.
en aktion i Folketinget med nedkastning
af 80 procents ’lønkager’. Det vigtigste

var, at rødstrømperne stillede sig til rå-
dighed for ’Initiativgruppen for ligeløn’,
som fagforeningskvinder og menige ar-
bejderkvinder dannede for at bakke de-
res forhandlere op. Rødstrømperne
hjalp, hvor vi kunne. 

Denne initiativgruppe organiserede i
1971 et ligelønsmøde i Folkets Hus og den
største ligeløsde-
monstration i
kvinders minde:
5.000 kvinder gik
til Forligsinstitu-
tionen for at bakke
kvindernes for-
handlere op. Lige-
løn kom der nu ik-
ke ud af det. 

SÅ BLEV DET forår
1971. Året før var
der afholdt Thylejr,
og kulturministe-
riet gav tilskud til
en række ølejre. Vi
skulle da også have en kvinde-ølejr! Jeg
blev spurgt, om jeg ville være med til at
lave den. Ja, det ville jeg gerne. 

Kun kvinder, så kunne vi lave alt det,
som mænd ellers plejede – værksteder,
undersøge alt muligt selv – tænkte jeg.
Bestemme alting selv. 

Vi gik straks i gang med forberedelser-
ne, oprettede et kontor, lavede plakater
og løbesedler, gik til medierne og fortalte
om den ølejr, vi ville lave, startede tilmel-
dingerne. Med ihærdighed, mediestøtte,
gråd, belejring af ministerkontorer og en
donation fra en rig kvinde kom lejren i
gang.

Det blev for mig en livsomvæltende op-

levelse. Jeg havde ikke drømt om, hvad
der kunne ske ved at være så mange kvin-
der sammen – det var i hvert fald ikke det,
jeg havde troet med værksted og at ud-
forske øen! 

Vi havde alt for travlt med at snakke og
lytte og bare være til stede med vores
krop og sanser. Om formiddagen var der

teltmøder, hvor vi
sad og lå i græsset
og hørte på hinan-
dens livshistorier.
Utroligt, hvad
kvinder havde væ-
ret ude for. 

Vold, skilsmisser,
aborter, voldtæg-
ter, arbejdsløshed –
ting jeg aldrig hav-
de stødt på før i
mit 21-årige liv. Ef-
termiddag og af-
ten var der aktivi-
teter, drama, rolle-
spil, batikfarvning,

diskussioner, leg, strandture med børn,
cirkus, fællesmøder om alt, fra maden i
lejren (miserabel), børnepasning (mang-
lede), seksualitet (nyt land), musik, kvin-
debevægelser i andre lande, kvindekul-
tur (hvad kunne det blive?). 

Nogle kvinder var der flere uger, andre
bare et par dage. Hver gang båden kom
ind, stod der nye, blege, påklædte, lettere
forskræmte kvinder og kiggede rundt.

Efter et par dage gik de omkring ranke,
flotte, nøgne brune eller skoldede i farve-
rige batikkjoler, grinende, snakkende, i
gang. 

Det, der havde været en lidt for bred
bagdel, nogle lidt for skæve ben, for små

bryster, blev nu de flotteste, helstøbte
kvinder med lige præcis den krop, der
hørte til hver og en. Jeg oplevede, at kvin-
der kunne alting, kvinder var de mest
spændende mennesker i hele verden. Der
var så meget nyt, der kunne udforskes i,
hvad kvinder var og kunne blive – sam-
men.

EFTER FEMØ måtte vi fortsætte med at ha-
ve et fristed, hvor kvinder kunne udvikle
nye tanker og handlinger – nye liv. Nogle
rødstrømper var med i slumstormernes
aktionsgruppe og havde udset sig tre
sammenhængende huse i gaden Åbenrå
i København. Dem indtog vi 15. septem-
ber 1971. 

Det største blev Kvindehuset, og vi åb-
nede det straks for alle kvinder med cafe
og bogcafe. Senere blev der lavet kontor,
møderum, fødselsforberedelse, værk-
sted, tøjbytningscentral og meget mere. 

Kvindehuset blev udgangspunkt for
utallige aktioner, bl.a. sliskeaktionen på
Nørreport Station, abortdemonstratio-
ner, debatmøder om lesbianisme, femi-
nisme/socialisme, kvinder i mandefag,
arrangementer 1. maj og 8. marts og me-
get mere. 

Jeg flyttede ind i det kvindekollektiv,
som etablerede sig i husene ved siden af.
Og det er en endnu længere historie, som
kan læses i en bog, der udkommer på Gyl-
dendal til august, skrevet af Pernille Ip-
sen, det barn som en af os fik. Hun skriver
om sine syv mødre: »Et åbent øjeblik. Da
mine mødre gjorde noget nyt«. 

Jeg er lykkelig for at have levet den-
gang, været ung og med i det hele. Vi tro-
ede, at revolutionen var lige om hjørnet,
og at verden ville blive stadig bedre… 

I dag er kvindeundertrykkelse stadig
virkelighed overalt i verden, sexisme, uli-
geløn, vold og voldtægt, manglende ud-
dannelse, eneansvar for børn og ældre. 

Men overalt kæmper både kvinder og
mænd også imod kvindeundertrykkel-
sen og skaber nye muligheder for alle. I
dag ser vi i ”#MeToo”-bevægelsen, at kvin-
der har uanede kræfter, når vi står sam-
men. 

Kvindekampen har antaget mange for-
mer gennem tiden og er stadig aktuel,
hvilket er dokumenteret i Mette Knud-
sens film ’Vejen er lang’ fra 2016 og ’Grev-
indens døtre’ fra 2001. 

Hvis coronakrisen tillader, åbner Det
Kgl. Bibliotek/Universitetsbiblioteket her
i april en udstilling i anledning af 50-året
for rødstrømpebevægelsens start – de har
allerede en flot hjemmeside (https://
kub.kb.dk/rodstrompebevaegelsen).

Ja, verden kan forandres. Og nu sidder
vi her midt i corona- og klimakrisen. Vi
kan lade os inspirere af, hvad selv mindre
grupper kan sætte i gang, når tiden er in-
de. Vi kan bruge kravet om lige vilkår for
alle. 

Vi kan se nødvendigheden af opbrud
og nytænkning. Vi kan se styrken hos
folk, der begynder at handle mod under-
trykkelse. Ukueligheden. 

De unge, der kæmper for vores planet.
Den kolossale styrke og glæde som sam-
menhold giver. Kærligheden og drøm-
men om et bedre liv. 

Lad os holde fast i det – og handle deref-
ter – NU.

50 år med rødstrømperne. Kampen fortsætter

Vi troede, at
revolutionen var
lige om hjørnet,
og at verden ville
blive stadig bedre




