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Beit Sholem Aleichem i Tel Aviv har stängts – slut med Bund i Israel

  Bund – ett parti för judarnas rättigheter

 
 Inga bundister och inga jiddischister ringer längre på dörren till 
 Beit Sholem Aleichem på Kalishergatan 48 i Tel Aviv

Bund (Förbundet) eller Algemeyner yidisher arbeter bund
in Lite, Poyln un Rusland bildades i Vilna 1897 och syftet
var att förena alla judiska arbetare i Tsarryssland i ett
socialistiskt parti.
Det var både judiskt och sekulärt men var emot territo-
riella lösningar och följaktligen emot sionismen. Bun-
disterna menade att det var nödvändigt att stärka de
demokratiska fundamenten i Östeuropa och vara en del av
den multikulturella mosaiken, som hade existerat i det
ryska imperiet till exempel. Alla minoriteter inom ett
givet område skulle ha sina demokratiska rätttigheter men
också få behålla sin kulturella särart. I Bunds fall var
jiddisch det gemensama elementet. Den bärande princi-
pen var doikeyt (ungefär härvaro), det vill säga att judarna
inte skulle behöva flytta för att få sina rättigheter tillgodo-
sedda. 
Den sionistiska rörelsen menade däremot att de antise-
mitiska strömningarna i Europa omöjliggjorde ett likvär-
digt liv för judarna, som borde ha ett nationellt hem som
andra folk. Var detta skulle ligga och vilket språk som
skulle talas var inte något givet då rörelsen föddes 1897,
samma år som Bund.
I Polen kom partiet att bli en betydande politisk kraft som
fick över 100 000 röster i parlamentsvalen 1928. Stalin
såg sin vana trogen till att eliminera partiet och även dess
legendariska ledare Wiktor Alter och Henryk Ehrlich,
som avrättades i Sovjetunionen i början av 1940-talet.

Bund i Israel – en motsägelse i sig
Tomma rum, högar av böcker och fotografier spridda
över golven i samlingssalar, lektionsrum och kontor. En
sorglig bild i William Pimlotts och Ethan Schwartz
fotoessä om slutet för Bund på Kalishergatan 48 i Tel
Aviv. En sorglig bild och en bitter text om ett omöjligt
projekt i en sionistisk stat. Samma ton anslås i en artikel
av Shany Littman i Haaretz från september 2019.
I byggnaden hade man huserat sedan 1957 fram till slutet
hösten 2019. Lokalerna var ett gemensamt hem för dem
som fortfarande trodde på Bunds revolutionära principer 
om judisk frigörelse i diasporan och en världslig jiddisch- 

kultur även om de bodde i den nya sionistiska staten.
Byggnaden var ett betydelsfullt nav för dans, körsång,
dramacirklar, jiddischskola för barn, politiska möten och
kongresser, föredrag och andra intellektuella och kultu-
rella aktiviteter. Man ordnade även sommarläger. Under
43 år var Beit Sholem Aleichem också redaktionslokal för
Lebens-fragn, Yitzkhok Ludens månadstidskrift på
jiddisch.
Kulturorganisationen Arbeter ring var det sista fästet för
en alternativ politisk kultur, en utmaning för resten av
staden.
Bund var en djupt socialistisk, radikal och sekulär
vänsterrörelse, som i enlighet med sina principer soli-
dariserade sig med palestinierna och mizrakhim, judarna
från Mellanöstern och Nordafrika. Men dess envisa fast-
hållande vid jiddisch som det judiska språket blev också
ett hinder och bidrog till rörelsens undergång.
Bundisterna var enade ända till slutet och hälsade varan-
dra med orden “mit khavershaft”, som betyder mer än
“med kamratskap” eller “med solidaritet” – det är ett
ömsesidigt ansvar i djupaste mening.
Under 50- och 60-talen fanns det omkring 2 000 bundis-
ter i Israel och Beit Sholem Aleichem var ett centrum för
dem. Tragedin är att det inte kom några efterföljare, bar-
nen ville inte lära sig jiddisch.
Doikeyt för att stärka den judiska självmedvetenheten
varhelst judarna bodde blev en omöjlighet efter
Förintelsen. Vid en konferens 1947 erkände man detta
men var ändå emot sionismen även om man ansåg att
Israel var ett positivt element inom det judiska folket.

Bundisterna som bosatte sig i Israel efter andra världs-
kriget var inte motiverade av sionismen utan kom för att
de inte hade något annat val eller redan hade sin familj
där. Lokala nätverk av föreningar från det gamla landet
kunde också hjälpa de nykomna.
Judarna som kom till Israel var till del också bundister,
som enligt doikeytprincipen kämpade för sina rättigheter.
De överlevande från Förintelen kunde inte föreställa sig
att jiddisch skulle bli ett främmade språk i Israel och att
det skulle bli förbjudet att publicera dagstidningar på det-
ta språk. Ur deras perspektiv skulle Israel vara en  kultu-
rell och språklig fristad men de insåg att de var offer för
ett kulturellt förtryck. Staten Israel var ovillig att erkänna
den kulturella förintelse de lebn geblibene genomgått
utan såg sig själv som den enda arvtagaren till de sex
millionerna och uppfattningen var att den enda vägen ut
ur shtetl ledde via sionismen.
Bunds arv förvaltas idag dock i hög grad i New York
genom Arbeter ring – Workmen’s Circle, som har en
mängd kulturella aktiviteter. I Europa är det Bibliothèque
Medem i Paris, uppkallat efter Bunds grundare Vladimir
Davidovich Medem (Grinberg), som är ett högklassigt
jiddischcentrum. 
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