
Liberal Judendom – Förnyelse på traditionens grund 
 
Vi är övertygade om att en judisk framtid i Sverige kräver både respekt för tradition, nytänkande och ett 

kontinuerligt förändringsarbete. Varje medlem i församlingen ska kunna känna sig stolt och trygg som 

jude i Sverige, men vi är inte riktigt där än. Nu är det valår i församlingen och vi hoppas på Ert förtroende. 

Låt oss få chansen att tillsammans med Er arbeta för en ännu mer välkomnande församling. Vår vision är 
en församling där alla känner sig välkomna och där alla spelar en viktig roll.    

 
Religion och utbildning ska avspegla församlingens mångfald! 
 
För oss är alla de tre religiösa inriktningarna traditionell, konservativ och progressiv judendom lika 

viktiga. Detta visar vi i handling. Våra företrädare var drivande vid tillsättningen av rabbinen i Stora 

synagogan. När vi ansvarade för religiösa frågor i församlingens ledning, såg vi till att församlingen 
bekostade utbildningen av en svenskspråkig ortodox rabbin. Samtidigt gjorde vi det möjligt för 

reformjudendomen att åter få en plattform i församlingen.   

 
De religiösa momenten på exempelvis Glämsta sommarläger, Aron Isaks skola och inom all annan 

ungdomsutbildning, ska belysa de judiska religiösa huvudinriktningarna på ett likvärdigt sätt och 

avspegla den mångfald som församlingen utgör. Med en bredd i den judiska utbildningen skapar vi 

möjlighet för fler att finna sig tillrätta i vår enhetsförsamling.   
 

Vi vill skapa en utbildningsplattform för livslångt lärande som förverkligar enhetsförsamlingens tanke. 

 
Jämställdhet -  Vi är garanten för allas lika värde! 
 
Tack vare Liberal Judendoms jämställdhetsarbete infördes slutligen egalitära gudstjänster i Stockholms 

Stora synagoga. Vi initierade medlemsomröstningen och var det enda parti som enhälligt stödde förslaget 
i fullmäktige att Kvinnor och män ska ha samma rättigheter i all verksamhet som drivs eller finansieras av 

församlingen (frånsett verksamheten i de oberoende ortodoxa synagogorna).  

 
Tikkun Olam – En viktig del av församlingens verksamhet! 
 
Våra värderingar och ideal manifesteras i handling. Liberal Judendoms företrädare är starkt engagerade i 

opinionsbildning för mänskliga rättigheter, trygghet för minoriteter i Sverige, mot antisemitism samt mot 

särbehandling av Israel. Församlingen skall därför fortsatt stödja bl.a. Svenska kommittén mot 
antisemitism och Svensk Israel-Information. 

 

Idén om tikkun olam lär oss att vi har ett ansvar för vår värld och bör verka för att förbättra vårt samhälle. 
Här ska församlingen spela en aktiv roll och inspirera både medlemmar och utomstående. Vi ska vara en 

aktiv part i kampen mot fördomar och främlingsfientlighet, arbeta för ett mångkulturellt samhälle och på 

så sätt leva upp till de värderingar som utgör grunden för vår egen existens. 

 
Partnermedlemskap - En inkluderande församling! 
 
Jämställdhet innebär också att vi välkomnar hela familjer in i gemenskapen. Med detta menar vi även icke-

judiska partners.. Vi vill uppmuntra att hela familjer deltar i församlingens aktiviteter, tar del av judiska 
traditioner och får värdefull kunskap för framtiden. Denna satsning krävs för att fler familjer skall känna 

sig välkomna och för att stärka barnens judiska identitet.  Vi kommer verka för att hela familjer ingår i vår 

gemenskap. Hur det rent praktiskt skall gå till bör utredas. 
 

Varje synagoga ska dock själv få besluta om regler för deltagande vid gudstjänster, baserat på de 

halachiska reglerna.  

 

 



 
Judisk kultur – En glädjefylld levande församling! 
 
Den lokala judiska kulturen är ”murbruket” som cementerar det moderna vardagslivet med kulturarvet. 

Liberal Judendom vill utöka samarbetet mellan judiska kulturarbetare, lokala museer och judiska 
vänföreningar. Vi vill också trygga Judisk Krönika, som oförtröttligt debatterar judiska existentiella frågor. 

 

Församlingen är navet i det judiska Stockholm. För att fler judar skall bli medlemmar i församlingen 
måste vi erbjuda fler aktiviteter, särskilt sådana relaterade till judendomens årscykel. Liberal Judendom 

vill skapa en organisation för sociala aktiviteter som baseras på mångfald och respekt. Genom att betona 

förnyelse och tradition vill vi skapa en öppen församling som erbjuder sina medlemmar ett rikt utbud av 
sociala aktiviteter oavsett religiös eller sekulär preferens. Det förutsätter en bättre dialog mellan 

församlingen och dess nuvarande och potentiella medlemmar. Vi måste använda moderna 

kommunikationsmedel som internet och sociala media mera än nu.  

 

En välorganiserad församling med balanserad budget! 
 
För ett fortsatt framgångsrikt utvecklingsarbete, krävs en välorganiserad församling med en balanserad 

budget. Vi måste våga prioritera och våga avstå från att finansiera vissa aktiviteter. Liberal Judendom 
leder genom församlingens ekonomiföreståndare detta svåra, men nödvändiga arbete och har tydliga 

prioriteringar. Vi vill: 

- Förenkla stadgarna. Skippa den onödiga byråkratin! 
- Skyndsamt rekrytera en ortodox rabbin och vi stödjer tanken på en gemensam synagoga för den 

ortodoxa verksamheten. 

- Arbeta med insamlingar och se till att få ytterligare stöd från samhället som nationell minoritet 
och för att stärka vår säkerhet.  

- Ge ett helhjärtat stöd för Bajit-projektet- bygga ett nytt ”Judiskt Center”. 

 
Ett urval av våra företrädare som ber om Ditt förtroende att genomföra Liberal 
Judendoms program: 
 
Isak Abramowicz  
Ekonomiföreståndare i församlingen. Styrelsemedlem Judaica. Managementkonsult och Partner i IBM. För 
mer information se www.liberaljudendom.se eller kontakta Isak på isak.abramowicz@gmail.com.  
 

Isabel Sommerfeld 
Driver MR-nätverket Info Belarus och deltog 2012 bl.a. i Uppdrag Gransknings avslöjande av TeliaSoneras 
samarbete med diktaturregimer. Tidgare ordförande för Judisk Student i Stockholm (JudStud). Är även 
engagerad i Östersjöjudiskt Forum och Stora synagogans kommitté. För mer info kontakta Isabel på 
sommerfeld.isabel@gmail.com. 
 

Daniel Janse 
Folkrättsjurist och doktorand inom militär våldsutövning samt internationell terrorism. Undervisar på 
Uppsala universitet. Engagerad i Stora synagogan som gabaim. För mer information se 
www.liberaljudendom.se eller kontakta Daniel på daniel.janse@telia.com. 
 

Lisa Abramowicz 
Generalsekreterare för Svensk Israelinformation, med lång erfarenhet av opinionsbildning och arbete för att 
sprida en saklig och objektiv bild av Israel i svensk media. Har tidigare bl.a. arbetat på 
Utbildningsdepartementet. För mer information kontakta Lisa på e.abramowicz@telia.com. 
 
Joel Klein 
Prövningsnämnden, kommittén för religiösa frågor och kulturkommittén, gabai i progressiv judendom. 
 
Bengt Björkstén 
Professor på Karolinska institutet. Engagerad i Östersjöjudiskt forum och tidigare ordförande för Svenska 
Magen David Adom. Har erfarenhet av arbete inom fullmäktige och som föreståndare för religiösa frågor.  



 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 


