
Liberal Judendom – Förnyelse på traditionens grund skapar Trygga 

och Stolta Judar 
 
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 kan spela en viktig roll.    

 
Religion och utbildning ska avspegla församlingens mångfald! 
 
För oss är alla de tre religiösa inriktningarna ortodox, 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, Aaron Isaacs skola och inom all annan 

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

avspegla den mångfald som församlingsmedlemmarna 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 syfte. 

 
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 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 och 
rasism samt mot särbehandling av Israel. Församlingen skall därför fortsatt stödja bl.a. Svenska 

kommittén mot antisemitism och Svensk Israel-Information. 

 
Idén om tikkun olam - läka/förbättra världen - 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. Ett exempel är den 
europeiska kulturdagen den 2 september i år som lockade många besökare. 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 mer än nu, för att förverkliga denna ambition. 

 

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.  

- 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”. 

 
Engagerad och Engagerande samt välkomnande 
 
Judiska Församlingen består av dess medlemmar och tjänstemän. Det är vi som avgör om Församlingen 

skall vara inkluderande och välkomnande. Liberal Judendom tog initiativ till att utforma en 

uppförandekod (”code of conduct”) för hur vi skulle förhålla oss till varandra i församlingens olika organ. 
Det har definitivt skett en positiv attitydförändring hos våra förtroendevalda sedan uppförandekoden  

infördes. Från att våra möten och sammanträden varit energiförbrukande så är de nu energiskapande, dvs 

konstruktiva och positva. Liberal Judendom kommer verka för att denna attitydförändring skall 

genomsyra all verksamhet. För att förverkliga detta ber vi om Ditt förtroende i valet.  
 
Var med och utforma Församlingen efter Dina värderingar. Rösta i valet! 
Ett högt valdeltagande underlättar för den kommande ledningen att göra prioriteringar 
och ökar vår legitimitet i förhandlingar med stat och kommun.  
 
Isak Abramowicz, ordförande i Liberal Judendom och ekonomiföreståndare i 
församlingen. För mer information se www.liberaljudendom.se eller kontakta mig på 
isak.abramowicz@gmail.com 


