Stolta och trygga judar!
Vårt mål är att bidra till att skapa stolta och trygga judar. Vi är stolta över vad vår
församling har åstadkommit men vi är inte nöjda. Ett kontinuerligt utvecklingsarbete måste
pågå för att säkra den judiska framtiden i Sverige. Här är vårt förslag till prioriterade
områden. 1)Ökad jämställdhet mellan könen, 2.) Partnermedlemskap, 3)Religion och
utbildning, 4)Ökad öppenhet, 5)Svensk-Judisk Kultur och 6) Förbättrad organisation och
budget i balans. Områdena 1 tom 3 redovisades i Tachles nr 3 och nu presenteras
områdena 4 tom 6.
4.) Ökad öppenhet. JF skall bedriva aktiv information och opinionsbildning bl a mot
antisemitism och särbehandling av Israel. Detta skall vi göra i samarbete med bl a de
närstående organisationerna SKMA och Svensk Israel-Information. Vi skall vara en
integrerad del av samhället men inte assimileras utan leva efter våra kulturella och
religiösa traditioner. Det innebär att den judiska rösten ska höras där vi kan bidra med
judiska erfarenheter och perspektiv. Vi ska därför vara en aktiv part i kampen mot
fördomar, rasism och främlingsfientlighet. Vi ska anstränga oss för att ha en dialog och
skapa samarbeten och allianser med andra minoriteter för att på så sätt skapa ömsesidig
förståelse. Vi ska arbeta aktivt för ett mångkulturellt samhälle och på så sätt leva upp till de
värderingar som utgör grunden för vår egen existens som judar.
5.) Svensk-judisk kultur. Den lokala judiska kulturen är murbruket som cementerar det
moderna vardagslivet med kulturarvet från olika delar av europa och mellanöstern.
Församlingen ska uppmuntra medlemmarna att delta i och själv påverka lokala
kulturinsatser i Sverige. Ingen jude ska skämmas över att vara jude! Vi utvecklas till stolta
och trygga judar genom ett eget aktivt skapande. Den positiva gemenskapen kombinerad
med utbildning stärker barnens judiska identitet. Vi ska uppmuntra till ett utökat samarbete
mellan judiska kulturarbetare,lokala museer och judiska vänföreningar för att bidra till att
skapa och njuta av judisk teater, musik, böcker, konst och dans. En viktig kulturell insats
gör Judisk Krönika som oförtröttligt debatterar judiska existentiella frågor.
6.) Förbättrad organisation av JF och en budget i balans är grunden för fortsatt
framgångsrikt utvecklingsarbete. Vi måste ännu tydligare än idag göra aktiva prioriteringar
och därmed våga besluta om att avstå från att finansiera vissa aktiviteter. Detta måste
göras över partigränserna för att de ska vara långsiktiga. Baserat på prioriteringarna ska vi
utforma vår organisation. Vi har utmaningar som vi måste lösa vad gäller
begravningsverksamheten, att skaffa en synagoglokal för den ortodoxa verksamheten och
rekrytera en ortodox rabbin. Men vi har också varit framgångsrika i vår satsning på
fundraising och med att få stöd från samhållet för att stärka vår säkerhet. Vi tycker det är
rimligt att de insamlande Israelorganisationerna också bidrar till Församlingens
verksamhet.Vi tror på en judisk framtid och det manifesteras i vårt helhjärtade stöd för
Bajit-projektet.
Var med och gör vår församling ännu bättre. Stöd Liberal Judendom!
Skriv till Isak.abramowicz@gmail.com

