JUDISK MÅNGFALD - DET LIBERALA ALTERNATIVET
Rösta på Judisk Mångfald - det liberala alternativet i valet 14/11.
En välkomnande och inkluderade församling gynnar alla!

EN STARK OCH TRYGG
SVENSK-JUDISK IDENTITET
Vi vill verka för en församling där ungdomar står i centrum. När våra barn följer judiska familjetraditioner, lär sig en judisk historia, melodi eller recept förs kunskapen om judendomen vidare från
en generation till nästa – l’dor vador (från generation till generation).
Aaron Isaacs skola spelar en central roll för att fånga upp alla de barn som inte går i Hillelskolan. Den
judiska års- och livscykeln, lek och dans, och även kunskap om Israel, politik och antisemitism ska
vara en del av skolans läroplan. Samtidigt som våra barn ska känna sig stolta måste de förses med
kunskap och verktyg för att kunna stå upp mot potentiella fördomar och hat.
Även vi vuxna har behov av kunskap och utveckling. Vi vill kunna erbjuda program för livslångt
lärande med utgångspunkt i judisk religion, tradition och kultur. Dessa program bör undervisas av
församlingens tjänstemän och erbjudas till medlemmar oavsett deras tidigare bakgrund inom judisk
utbildning. Vi vill också utbilda fler volontärer som kan bidra till ett mer aktivt ungdomsliv och fler
senioraktiviteter. L’dor vador ska omfatta alla, under hela livscykeln.
För att kunna skapa en dynamisk, inkluderande och modern församling behöver vi bli bättre på att
utnyttja digitaliseringens möjligheter. Genom samarbete med andra församlingar, innanför och
utanför Sveriges gränser, kan vi erbjuda möjligheten att ta del av ett stort digitalt utbud inom både
religion och kultur.
Din röst behövs. Rösta på oss i församlingsvalet den 14 november 2021.

Läs mer om Judisk Mångfald:
Hemsida: www.judiskmangfald.se
Facebook: www.facebook.com/JudiskMangfald
Instagram: www.instagram.com/JudiskMangfald

JUDISK MÅNGFALDS
HUVUDFRÅGOR:
Vi vill ha religiös
mångfald i
församlingen
Vi vill att
tradition och
förnyelse går
hand i hand
Vi vill att fler
ska kunna bli
medlemmar
Vi vill att det ska
vara attraktivt
att vara medlem
Vi vill att
medlemmarna
ska vara trygga
och stolta
svenska judar

