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Kevin MacDonald menar i boken Att förstå det judiska inflytandet att judar har
ett antal egenskaper som gör dem unika, etnocentriciteten, vilket innebär att
judarna har förmåga att samarbeta i ”väl organiserade, sammanhållna och
effektiva grupper”, samt den höga intelligensen, vilket även innefattar förmågan
att använda intelligensen för att nå rikedom och framträdande positioner i
medier, i den akademiska världen och inom rättsväsendet. MacDonald tar även
upp ytterligare ett par egenskaper som enligt honom kännetecknar judarna. Det
är den psykologiska intensiteten och aggressiviteten (s. 5). I boken beskriver och
motiverar han dessa hypoteser.

Vem är författaren?
Kevin MacDonald är en pensionerad professor i psykologi vid California State
University, mest känd för att han använder evolutionspsykologisk teori för att
förklara judendomen som en gruppevolutionär strategi. En av MacDonalds mest
kontroversiella teorier är att vissa karaktäristiska drag som han tillskriver judar,
såsom hög intelligens och etnocentrism, har uppnåtts genom eugenik under
historiens gång, med syfte att utmanövrera icke-judar och minska
självförtroendet och makten hos vita européer i Europa och USA. Eugenik
handlar om att man medvetet vill förbättra en ras genom medveten och selektiv
avel, eller när det gäller människor, genom medvetna val av partners vid
giftermål, partners med önskvärda egenskaper.

Egenskaper, sionism och neokonservatism
Boken är uppdelad i tre delar. Den första delen tar upp temat om judarnas
egenskaper och vilka konsekvenser dessa får historiskt, ekonomiskt och
politiskt. Den andra delen tar upp temat om sionismen och judendomens inre
dynamik. Det handlar om sionismens historiska rötter och utbredning. Den
tredje delen behandlar neokonservatismen som en judisk rörelse, dess historiska
rötter och hur neokonservatismen yttrar sig politiskt.
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Judar i centrum
Författaren konstaterar att judar har stått i centrum av 1900-talets viktiga
händelser. De var viktiga agenter i den ryska revolutionen som skapade
Sovjetunionen. Enligt författaren var de en viktig målgrupp för
nationalsocialismen i Tyskland och de har varit drivande i den kulturella och
etniska revolution som inleddes i USA efter 1965, i vilken enligt MacDonald en
icke-vit massinvandring till ”europeiska och av européer befolkade länder
ingått” (s. 6).

Etnocentrism
MacDonald går så långt att han menar att judar är hyperetnocentriska (s. 6).
Judarna och även andra mellanösternfolk levde i stora familjer som behärskades
av män. Det var stor förekomst av ingifte. Det kunde vara ”mellan farbror och
brorsdotter eller morbror och systerdotter som Gamla Testamentet tillåter” (s.
7). Gränserna mellan folkgrupperna förstärks också genom ”yttre markörer”
såsom kläder och frisyrer.
Samtidigt som judarna har en stark kollektiv, etnocentrisk livsstil,
propagerar man för massinvandring och mångkultur, i alla länder utom i Israel.
Författaren menar att judarna tror att en större mångfald gör judarna tryggare, en
känsla som grundar sig på känslan av att ha varit utsatt för oförrätter under
historiens gång. Många judar lever med föreställningen att kritik och uteslutning
obönhörligt leder till ”förintelse” (s. 16).
Judar har blivit fördrivna från många länder. David Duke berättar i sin bok
Den judiska rasismen (2015) att det enligt vissa källor lär vara över 85 länder
som fördrivit judarna 109 gånger, eftersom några länder fördrev dem flera
gånger.1 Hitler var således inte först. Den främsta orsaken var ocker, d.v.s. att
de lånade ut pengar till mycket höga räntor. Det var judar som skapade banker.
Varken katoliker eller muslimer tilläts låna ut pengar mot ränta, så här fick
judarna en fantastisk möjlighet. Andra orsaker som nämns i flera källor är djuroch människooffer i satanistiska ritualer och pervers sexualitet. Judarna ligger
bakom distributionen av pornografi, vilket Henry Makow beskriver i sin bok
Illuminati 3 – Satanic Possession (2014). Dåvarande påven Pius V förklarade
utdrivningen med att judarna förför svaga människor med sina ”satanistiska
illusioner, sin charm och sina magiska trick och trolldom”. Det de gjorde stod i
strid med kristna värderingar, enligt påven.
Kevin MacDonald skriver att många judar inte förlåtit eller glömt händelser
som ligger så långt tillbaka som för 2700 år sedan (s. 17). Händelser som
inträffade för femhundra år sedan finns, enligt författaren, alltjämt kvar i färskt
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Min artikel om David Dukes bok ligger på min Boksida,
http://www.piahellertz.com/Den_judiska_rasismen.pdf
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minne hos judiska aktivister. Författaren menar att detta är något vi borde tänka
på nu när Israel har kärnvapen och system som kan sättas in över långa avstånd
(s. 17). Judiskt hat mot icke-judar framstår som ett ständigt återkommande tema
sen antiken (s. 18). Författaren beskriver det hat som styr många av dagens
judar.
Judar återskapar judisk kultur och judisk social struktur var de än befinner
sig i världen – och de är enligt författaren ofta fullständigt omedvetna om att de
gör det (s. 22). Den västerländska kulturen är individualistisk medan de judiska
bygger på kollektivet. Tack vare den starka etnocentrismen utvecklar judar
starka band med varandra, vilket skapar effektiva, mycket målmedvetna grupper
(s. 26).

Se Barbara Spectre på YouTube2

Aschkenazijudar
Kevin MacDonald berättar att den största majoriteten av de judar som bor i USA
idag är aschkenazijudar. ”Detta är en mycket intelligent grupp, med en
genomsnittlig IQ på cirka 115 och en verbal IQ som ligger avsevärt högre” (s.
27). Han menar att det därför inte är konstigt att judarna har sån framgång i
USA, trots att de bara utgör omkring 2,5 procent av befolkningen.
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https://www.youtube.com/watch?v=85BKDj_1vVU
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Undersökningar visar att den genomsnittliga inkomsten för judar i USA är
nästan dubbelt så hög som för icke-judar. 45 procent av de fyrtio rikaste i Forbes
lista över de 400 rikaste amerikanarna är judar. ”Gott och väl en tredjedel av
alla amerikanska mångmiljonärer är judar” (s. 27).
Författaren går inte närmare in på begreppet aschkenazijudar. Andra källor,
exempelvis Arthur Koestler och Shlomo Sands beskriver i sina böcker Den
Trettonde Stammen (1992) respektive The Invention of the Jewish People (2010)
hur folkgruppen khazarer på 750-talet e.Kr. fördrevs från sitt land Khazarien och
hur de tvingades konvertera till en annan religion än sin gamla hedniska – och
valde judendomen och blev de som kom att kallas aschkenazi. Kort innebär
detta att Israel inte är aschkenazijudarnas hemland utan Khazarien. 3 Många
författare beskriver detta som en av de största historiska lögnerna. 4

Ukraina låg i Khazarernas rike mellan år 488 och 800.

Aschkenazijudarna är således inte semiter och Arthur Koestler menar
därför att begreppet ”anti-semitism” blir ett tomt och innehållslöst begrepp. 5
MacDonald kullkastar dock khazarteorin i en intervju med David Duke på
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Intressant är att det börjar komma artiklar om att man vill bygga det nya Israel i det gamla
Khazarien, d.v.s. i Ukraina. En radikal sionistisk sekt har såna planer - se exempelvis
http://www.bibliotecapleyades.net/sociopolitica/sociopol_globalization_eu12.htm
4
Lyssna gärna på den vältalige David Icke när han berättar om detta, David Icke / Khazar
Hoax - https://www.youtube.com/watch?v=mzD1Hv5YDv0.
5
Se också Khazarian Mafia’s system of Cartels av Preston James, Ph.D on April 26, 2016
“It controls practically everything in America” http://www.veteranstoday.com/2016/04/26/khazarian-mafias-system-of-cartels/
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YouTube och menar att aschkenazijudarna inte är khazarer.6 De lärde tvista
således.
MacDonald beskriver att det finns flera olika judar. Förutom aschkenaserna
berättar han om sefarderna och de orientaliska judarna. Det har gjorts en hel del
”rasforskning”, i huvudsak av sionistiska rasforskare. De drevs av behovet att få
judiska blandäktenskap att upphöra för att man ville bevara den judiska rasens
renhet (s. 56). Det ledde också till att mycket få sionistiska judar ingår blandäktenskap. De som gjort det fick problem i den bredare sionistiska gemenskapen
(s. 57).

Judisk aktivism
Författaren berättar att det finns ett antal organisationer i USA som är
”engagerade i finansieringen av judiska strävanden” (s. 28). Bland annat
finanserias 20,000 judiska ungdomars resa till Israel varje år för att ”stärka
judars etniska medvetenhet” (s. 28).
George Soros, som är jude, finansierar ”liberal invandringspolitik i hela
västvärlden och finansierar även Noel Ignatiev och hans nätplats ’Race Traitor’
(rasförrädare), som är ägnad åt den vita rasens avskaffande” (s. 28).7

Bilden hämtad från Race Traitors hemsida

Flera källor tar upp temat om att judarna vill avskaffa ”den vita rasen”, vilket
blev obegripligt för mig som tyckte att judar var lika vita som jag är. En sökning
på Google ger mig ingen förklaring.
En omfattande judisk aktivitet är att propagera för invandring i USA och
Europa och de använder sina massmedia för att hävda att ”invandring gagnar
hela samhället” (s. 29). Judar har en mycket stor närvaro i medierna, både som
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Dr Kevin MacDonald Destroys the Khazar Theory!
https://www.youtube.com/watch?v=BUDU1X29SJU - Publicerades den 17 feb. 2016
7
Race Traitors nätplats - http://racetraitor.org/
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ägare, som producenter och som redaktörer, menar författaren. 8 Man finansierar
skickliga advokater som startar rättsprocesser för att förhindra avvisning av
främlingar. Synliga och bullriga massprotestmöten organiseras (s. 30).

Emotionell intensitet och aggressivitet
MacDonald menar att judar är emotionellt intensiva och ligger över
genomsnittet av befolkningen i det avseendet. Författaren citerar bland andra
Henry Kissinger, som är jude, för att belysa vad han menar: ”Genom att förena
målmedveten ihärdighet med en invecklad taktik låter de motparten behålla
endast den sista återstod av klart förstånd och tankesammanhang han behöver
för att kunna skriva under slutdokumentet” (s. 33).
Enligt författaren är judar också aggressiva, menar författaren, men han
betonar också att det saknas vetenskapliga undersökningar. Henry Ford skrev
en bok på 1920-talets början, Den internationelle juden, där han hävdar att judar
intensivt och aggressivt hävdar sina egna intressen. Ford menar också i sin bok
att judar alltsedan biblisk tid ”strävat efter att förslava och behärska andra
folk” (s. 33).
MacDonald berättar att judar som amerikansk invandrargrupp var unika i
sin fientlighet mot den amerikanska kristna kulturen och var energiska och
aggressiva i sina ansträngningar att förändra den kulturen (s. 35). Ett exempel
var att judarna förespråkade en liberal invandringspolitik, vilket påverkade USA
radikalt. Författaren jämför med de kinesiska invandrarna, som inte har liknande
tendenser (s. 36).
Författaren nämner den taktik som judarna använder sig av för att anklaga
kritiker av Israel. Bland annat är man snabba att använda begreppet ”antisemitism” om man får kritik av något slag och man skapar skuldkänslor på
grund av ”Förintelsen”. Han menar att det är ”Israellobbyns mest verksamma
vapen – effektivare än dess finansiella makt”. (s. 37)
MacDonald beskriver också andra metoder för att skapa fruktan,
exempelvis brevterror, påträngande övervakning, avskedanden och hot till livet
(s. 38). Han skriver att det ”förekommer att ’redaktörer och annonsavdelningar
hotas, bojkotter organiseras, förtal sprids, smädeskampanjer igångsätts och
personliga vendettor förövas” och refererar till en annan författare, Paul
Findleys bok They Dare to Speak Out: People and Institutions Confront Israel´s
Lobby (1989).
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Detta gäller även i Sverige, se artikeln DN och Bonnierkoncernens nätverk som hotar
Sverige – 27 januari 2012 https://bonnierhotet.wordpress.com/2012/01/27/dn-och-bonnierkoncernens-natverk-somhotar-sverige/
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Men det viktigaste exemplet på israelisk aggressivitet är det som händer i
Palestina och Mellanöstern, en aggression som har funnits där ”alltifrån
begynnelsen”, skriver MacDonald (s. 39).
I en fotnot citerar författaren ur en intervju med den holländsk-israeliske
historikern Martin van Creveld från den 30 januari 2003:
Vi äger flera hundra kärnstridsspetsar och -raketer och kan avfyra dem mot mål i
alla riktningar, kanske även mot Rom. De flesta europeiska huvudstäder är
måltavlor för vårt flygvapen… Vår krigsmakt … är inte den trettionde starkaste i
världen utan snarare den andra eller tredje. Vi har förmågan att låta hela världen
förgås med oss. Och jag kan försäkra er att det kommer att ske, innan Israel går
under” (s. 41)9

Sionismen
Den andra delen av boken beskriver sionismen och judendomens inre dynamik.
MacDonald beskriver den historiska utvecklingen av sionismen, från slutet av
1800-talet fram till idag. Ursprunget är enligt författaren en etnisk konflikt i
Östeuropa.
MacDonald berättar om en folkgrupp som jag inte hört talas om tidigare,
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Författaren har en referens till en hemsida men länken fungerar inte längre.
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hassiderna.10 Jag undrar om de är desamma som på Google kallas chassiderna,
som är en ultraortodox riktning inom judendomen. Männen har långt skägg,
hårlockar vid öronen och bär hatt. Kvinnorna har peruker eftersom de bara får
visa håret för sina män. Nina Solomin, som levde med chassiderna en tid, har
skrivit en bok om dem enligt en artikel från 2001, OK, amen – Om kärlek och
fientlighet i chassidernas New York (2012).11

Bilden hämtade från Världens Historia 12

Hassiderna fick enligt MacDonald en ledande ställning bland judarna i
Östeuropa. De var emot assimilation med de folk de levde samman med och de
omhuldade jiddisch så starkt att de långt in på 1900-talet inte kunde tala de språk
som de omgivande icke-judarna talade (s. 52). De ägnade sig åt Kabbalan, som
är judiska mystikers skrifter samt ”vidskepelse och antirationalism”. De trodde
på ”magiska medel, amuletter, besatthet med och utdrivning av onda andar
(dybbuk), spöken, djävlar och retsamma, illasinnade andeväsen” (s. 52). Man
ansåg att icke-judar inte var fullt mänskliga. Författarens beskrivning av
hassidernas trossystem är mycket intressant.
Judarna är hängivna sina karismatiska ledare. MacDonald berättar om
zaddikens person som betraktas som ”Gud i världen personifierad”. ”Zaddikens
kraft sträcker sig så långt att ’allt som Gud gör ligger också inom zaddikens
förmåga att göra’”, skriver författaren (s. 53). En viktig uppgift för zaddiken är
10

Jag undrar om de är desamma som på Google kallas chassiderna, som är en ultraortodox
riktning inom judendomen.
11
http://www.aftonbladet.se/wendela/article10202650.ab http://www.bokus.com/bok/9789146001263/ok-amen-om-karlek-och-fientlighet-ichassidernas-new-york-dokumentar/
12
http://varldenshistoria.se/samhalle/religionshistoria/varfor-har-ortodoxa-judar-skruvlockar
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att framkalla rikedom åt judarna ”genom att taga den från icke-judarna” (s. 53).
Zaddikernas predikningar var fulla av böner om hämnd på och hat mot ickejudarna, som betraktades som upphovet till judarnas svårigheter.
MacDonald beskriver de många olika konflikter som förekommit och
förekommer mellan olika judiska grupper.
I skrivande stund lyssnar jag på en intervju på YouTube där en judisk rabbi
beskriver att många judar är mycket kritiska till sionismens agerande i Israel och
i världen, Zionism: The Terrible Truth.13

MacDonald skriver att för hundra år sedan var sionismen en minoritetsrörelse bland judar i diasporan. 14 De judar som bodde i väst motsatte sig
sionismen och var för assimilation med det land de bodde i (s. 68). Men så
småningom blev det stora flertalet judar sionister. Författaren skriver: ”Den
bana sionismen beskrivit har löpt från tillvaron av en minoritet inom en
minoritet till att behärska Förenta staternas kongress, den verkställande makten
och hela den amerikanska utrikespolitiska apparaten!” Inte dåligt på 100 år!
På 1980-talet motsatte sig hälften av judarna att bosättningar skapades på
Västbanken. Dessa åsikter har numera avtagit, skriver MacDonald (s. 69).
Författaren refererar till en artikel av Philip Weiss som menar att judar som är
13

Intervjun pågår de första 11 minuterna av videon. Den publicerades den 19 apr. 2017 https://www.youtube.com/watch?v=SBdFefdKZHI
14
Jag vill här betona att begreppet ”diasporan” gäller alla som bor i annat land än sitt eget
hemland. Det betyder att den svenska diasporan omfattar svenskar som lämnat Sverige för att
bosätta sig utomlands. Av någon anledning har begreppet vanligtvis använts för judar som
lever utanför Israel.
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svaga i sitt stöd för Israel stöts ut ur den judiska gemenskapen. Han menar också
att ”den amerikanska liberalismen har alltid hämtat kraft från judar. De är
bland de största bidragsgivarna till det demokratiska partiet.” (s. 71).
MacDonald menar att det är de ”mer etnocentriska, mer hängivna judarna,
som leder processen. Det är de som skänker pengar till judiska ändamål,
besöker massmöten, skriver brev till offentliga personer, tillhör och stödjer
aktivistorganisationer” (s. 72).

Neokonservatismen
Den tredje delen av Kevin MacDonalds bok behandlar neokonservatismen som
en judisk rörelse. Han menar att neokonservatismen är en judisk intellektuell och
politisk rörelse (s. 79). Författaren menar att de neokonservativa har rensat ut de
traditionella konservativa från makt- och inflytandeställningar och att de
dessutom lagt om den amerikanska utrikespolitiken ”i riktning mot
världsledarskap och imperium” (s. 79). Neokonservatismen är ”en judisk
förtruppsrörelse med nära förbindelser med de mest extremt nationalistiska,
aggressiva, rasistiska och religiöst fanatiska elementen inom Israel”, skriver
han (s. 79).
De neokonservativa har haft ett långt samröre med den politiska vänstern.
MacDonald berättar att alla 1900-talets judiska intellektuella och politiska
rörelser stammar ur judars djupa engagemang i vänstern. De har ibland
betecknats som trotskister, d.v.s. inspirerats av marxisten och den judiske
teoretikern Lev Trotskij. Men sen Trotskijs anhängare på 1920-talets slut bröt
med den kommunistiska rörelsen så har den judiska rörelsen varit splittrad (s.
93). Neokonservatismens historiska rötter kan beskrivas som en väg från
”extremvänster” till ”neokonservatism” (s. 93).
Neokonservativa förespråkar social välfärd, invandring och ”den politik i
medborgarrättsfrågor som kännetecknade liberalismen” (s. 83). Det skall dock
betonas att frågan om invandring gäller alla andra länder utom Israel, något som
David Duke analyserar och beskriver i sin bok Den judiska rasismen (2015).
Journalisten Glenn Greenwald skriver i en artikel: "Neocons har gjort
mycket större skada mot USA och världen än någon annan grupp, med god
marginal. De var arkitekterna bakom invasionen av Irak och de lögner som
följde den, den världsomspännande tortyrregimen som inleddes efter den 9/11
och det allmänna politiska klimatet som liknade oliktänkande med förräderi.” 15
MacDonald skriver: ”Viktigast att märka är att de neokonservativa varit
ståndaktiga förkämpar för det man nog får kalla den fördärvligaste kraft som
förbundits med vänstern på 1900-talet – den icke-europeiska massinvandringen.
15

Artikeln finns på http://www.paulcraigroberts.org/2017/07/18/behold-pale-horse-ridernamed-neocon-hell-follows/
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Stödet för icke-europeisk massinvandring har spänt tvärs över det judiska
politiska spektret hela 1900-talet igenom fram till nutiden” (s. 105).
Det finns också ett icke-judiskt engagemang i sionismen. Icke-judarna har
ofta fått fungera som rörelsens ansikte utåt (s. 85).
I slutet av boken presenterar författaren ett antal neo-konservativa judar
och icke-judar, och vilken betydelse de haft och har för rörelsen, bland andra
Leo Strauss, Sidney Hook, Paul Wolfowitz, Richard (Dick) Cheney, Donald
Rumsfeld, och många flera.
MacDonald drar slutsatsen att ”Den nuvarande situationen i Förenta
staterna är sannerligen en skräckinjagande uppvisning av judisk makt och
judiskt inflytande” (s. 146). Det märkliga är att detta inte pratas om. Lika
märkligt är det att stödet för Israel fått fortsätta i alla år efter bildandet, ”trots att
Israel rövat land och hänger sig åt ett brutalt förtryck av palestinierna på de
ockuperande territorierna – en ockupation som mest sannolikt till sist leder till
fördrivning eller fullständigt underkuvande, förnedring och apartheid”, skriver
MacDonald (s. 147). Författaren menar, liksom många andra författare som
kritiskt granskat vad som hände under nazisternas framfart, att denna tystnad
beror på en ”särskilt viktig kraft” – ”Förintelsekulturen”. Författaren tar dock
inte upp ”förintelsen” till någon djupare granskning.
Han konstaterar avslutningsvis att ”neokonservatismen är ett ypperligt
exempel på de avgörande egenskaper som ligger till grund för den judiska
aktivismens framgång: etnocentrism, intelligens och rikedom, psykologisk
intensitet och aggressivitet” (s. 147).
Författarens slutord är: ”Vad historien också visar är att judefientliga
reaktioner växer, allteftersom judar ökar sin kontroll över andra folk. Såsom
alltid blir det fascinerande att se hur detta skall sluta” (s. 148).

”Judar är inte och kan inte vara
ett normalt folk.
Det evigt egenartade hos
judarna är resultatet av det
förbund
som slöts mellan Gud och det
judiska folket vid berget Sinai”.
Gush Emunim
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