FÖRSAMLINGSVAL 14 NOVEMBER
En välkomnande och inkluderade församling gynnar alla!

RÖSTA PÅ JUDISK MÅNGFALD
Några ord från partiordförande Lisa Abramowicz
Judiska Församlingens viktigaste resurs är dess medlemmar. Det är vi
tillsammans som avgör hur framgångsrik församlingen kommer att bli.
Vår församling är i det närmaste unik i världen då den inrymmer alltifrån
mer liberala till ortodoxa inriktningar under ett och samma tak. Judisk
Mångfald vill att samtliga inriktningar ska ges samma förutsättningar.
Många medlemmar identifierar sig judiskt primärt på etnisk och kulturell
grund. Denna mångfald i enhetsförsamlingen vill vi värna om. Som liberalt
parti bejakar vi en dynamisk syn på judisk identitet. Alla medlemmar ska
känna sig hemma i vår församling.
Tröskeln för medlemskap måste sänkas. Vi vill att fler personer med judisk
anknytning ska kunna bli medlemmar. Ju fler medlemmar vi blir, desto
större resurser har vi för att upprätthålla och expandera församlingens
verksamheter.
Vi vill också göra medlemskapet mer attraktivt för flera genom ett starkare
fokus på sociala och kulturella aktiviteter samt ett mentorprogram. En
ökad satsning på ungdomar, aktiviteter för barnfamiljer och seniorer är
också viktigt för att öka vår gemenskap.
Tycker du också att verksamheten i vår församling ska präglas av liberala
värderingar som jämställdhet, tolerans och mångfald?
Din röst behövs. Rösta på oss i församlingsvalet den 14 november.

VÅRA 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
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SÅ SKA VI BLI FLER
MEDLEMMAR:
Sänkt tröskel för
medlemskap
Sänkt avgift för
medlemskap
Ökad delaktighet
och engagemang
bland medlemmar
Starkare fokus på
sociala
aktiviteter och
evenemang
Infört mentorprogram

VI SKA VERKA FÖR ATT
BLI FLER MEDLEMMAR I
JUDISKA FÖRSAMLINGEN
En levande församling med ett rikt utbud av evenemang och verksamhet bygger på aktiva
medlemmar. Ju fler som är aktiva, desto fler nya medlemmar kommer vi att få. Vi vill också
göra medlemskapet mer attraktivt för flera genom ett starkare fokus på sociala och
kulturella aktiviteter.
I Sverige finns uppskattningsvis 20 000 judar varav hälften är bosatta i Stockholm. Siffran är
betydligt högre om man även räknar in personer med judisk anknytning. Idag är endast
cirka 4 300 av dessa medlemmar i församlingen. En majoritet väljer med andra ord att stå
utanför. Detta vill vi ändra på.
Församlingen behöver ha mer moderna kriterier för medlemskap som bygger på öppenhet
och inkludering. Vi vill att personer med judisk härkomst, inklusive de som har judiska moreller farföräldrar, välkomnas som medlemmar i församlingen. Israels law of return kan
tjäna som förebild.
Flera personer står idag utanför församlingen även av kostnadsskäl. Förutom att sänka
avgifterna i enlighet med Avgiftsutredningens förslag vill vi också se över möjligheten att
införa olika nivåer på medlemskap. Vi vill också aktivt verka för att fler församlingsmedlemmars partners blir associerade medlemmar.
Vi vill bidra till ökad samhörighet, delaktighet och engagemang bland församlingens
medlemmar. Alltför många har genom åren vittnat om hur svårt det är att komma in i
församlingslivet. Utan kontaktnät kan tröskeln till ett aktivt medlemskap upplevas som
hög. Vi vill därför erbjuda en välkomstintroduktion för nya och återvändande medlemmar.
Vi vill också införa ett mentorprogram där man kan följa med sin mentor på olika
aktiviteter och bli hembjuden till shabbat och högtider. Vi vill att församlingen mer aktivt
ska arbeta med medlemsvård och medlemsvärvning.
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VI SKA VERKA FÖR STÖRRE
RELIGIÖS MÅNGFALD I
JUDISKA FÖRSAMLINGEN
Församlingen inrymmer, unikt nog, tre religiösa inriktningar under ett och samma tak. En
enhetsförsamling innebär också en rättvis fördelning av ekonomiska medel. Idag tilldelas
den progressiva inriktningen endast en minimal del av församlingens religiösa budget. Den
ortodoxa inriktningen tilldelas närmare hälften av den religiösa budgeten, trots att den
endast utgör en ytterst liten del av församlingens medlemmar. Konsekvensen är att den
progressiva inriktningen varken förfogar över en permanent synagoglokal eller en rabbin.
Denna snedfördelning måste upphöra.
Stora Synagogan har ett viktigt symbolvärde för judenheten i Stockholm, då
majoriteten av församlingsmedlemmarna har den som sin religiösa hemvist. Därför är det
särskilt viktigt att musiken återtar sin centrala plats vid både gudstjänster och kulturella
aktiviteter. Orgel och körsång, som har varit kännetecknande för synagogan i många år,
ska återupptas. Vi vill återinföra den attraktiva helmusikaliska Kabbalat Shabbatgudstjänsten, som kontinuerligt lockat många deltagare. Synagogan ska utformas till en
välkomnande plats för alla medlemmar. Inkludering och glädje ska vara vägledande för all
religiös verksamhet. Vi vill också att det ska erbjudas social samvaro efter gudstjänster på
shabbat och högtider, för att få en starkare social upplevelse för synagogans besökare.
Fördelningen av församlingens resurser på ungdomsinsatser måste utgå från att vi är en
enhetsförsamling. Vi vill att våra ungdomar ska uppfostras till ett aktivt församlingsliv. En
framtida shaliach (ungdomsledare) ska vara religiöst oberoende och i första hand fokusera
på sociala aktiviteter och att nå ut till ungdomarna. Vi vill också att Glämsta ska bli ännu
mer egalitärt och ge en introduktion till samtliga religiösa inriktningar.

SÅ SKA VI FÅ
RELIGIÖS MÅNGFALD
I FÖRSAMLINGEN:
Rättvis fördelning
av medel till de
olika religiösa
inriktningarna
Regelbundna
sociala aktiviteter
kopplade till
högtider och
gudstjänster
Glämsta ska spegla
församlingens
religiösa mångfald
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TRADITION OCH FÖRNYELSE
SKA GÅ HAND I HAND GENOM:
Att öka synagogornas
fokus på barn- och
ungdomsaktiviteter
Att skapa en stark
judisk grund hos våra
unga
Att avsätta större
resurser för Aaron
Isaacs skola
Fler senioraktiviteter på
Judiska Hemmet och
församlingen

VI SKA VERKA FÖR EN
STARK OCH TRYGG
SVENSK-JUDISK IDENTITET
Kunskap om oss själva skapar trygghet. Församlingen bör, antingen i egen eller annans
regi, bidra till sina medlemmars trygghet och stolthet genom att tillhandahålla
möjligheter till denna kunskap.
När våra barn följer judiska familjetraditioner, lär sig en judisk historia, en judisk melodi
eller ett judiskt recept förs kunskapen om judendomen vidare från en generation till nästa
– l’dor vador (från generation till generation). Vi vill verka för en församling där
ungdomar står i centrum. Exempelvis ska ungdomar ha stor plats i Bajit och
församlingshuset.
Aaron Isaacs skola spelar en central roll för att fånga upp alla de som inte går i Hillelskolan. Vi vill att större resurser avsätts till Aaron Isaacs skola, både för att nå dessa barn
och för att kunna erbjuda dem och deras familjer ett program där sociala aktiviteter står i
fokus. Den judiska års- och livscykeln, lek och dans, och även kunskap om Israel, politik
och antisemitism ska vara en del av skolans läroplan.
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. Detta kan ske i
egen regi eller i samverkan med andra aktörer runtom i världen.
Vi vill utbilda fler volontärer som kan bidra till ett mer aktivt ungdomsliv och fler
senioraktiviteter. L’dor vador , den judiska kunskapstraditionen, ska omfatta alla, under
hela livscykeln. Dessa program bör undervisas av församlingens tjänstemän - rabbiner,
kantorer och församlingspedagoger - och erbjudas till medlemmar oavsett deras tidigare
bakgrund inom judisk utbildning.
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Vi vill att församlingen ska fördjupa samarbetet med Paideia, såväl som arrangera egna
kurser om vad svenska judar har betytt för samhället inom bland annat konst, litteratur,
musik och affärsliv.
Det är viktigt att församlingen fortsätter sitt kontinuerliga samarbete med myndigheter för
att motverka antisemitism, såväl som att fortsätta lägga resurser på judiska säkerhetstjänsten JSS och deras ovärderliga volontärverksamhet. Vi ska arbeta proaktivt för att det
offentliga bär säkerhetskostnaderna för oss som nationell minoritet. Församlingen bör
även erbjuda våra medlemmar kurser i hur vi kan bekämpa antisemitism i vardagen,
såväl som ta fram en handbok med information om vart man då ska vända sig.
Församlingen ska synas och våga ta ställning i den offentliga debatten. Vi vill att
församlingen aktivt tar ställning till och engagerar sig i sociala frågor, såväl som hjälper
människor i nöd. Församlingen bör ha ett större fokus på Tikkun Olam (att reparera
världen), som är en grundpelare i judendomen.
Vår församling bör prioritera underhåll av gravar och verka för att begravnings-avgiften
sänks, eftersom det är en stor belastning för våra medlemmars ekonomi. Det är viktigt att
fortsätta följa våra lokala minhagim (sedvänjor) så att våra judiska medlemmar med
icke-judiska partners kan begravas tillsammans.
Många svenska judar i interreligiösa äktenskap vill att deras barn ska kunna ta del av den
traditionella och kulturella rikedom judendomen har att ge. Vi behöver få dessa potentiella
medlemmar och associerade medlemmar att känna sig hemma i vår församling.

EN TRYGG OCH STOLT
SVENSK-JUDISK IDENTITET
GENOM:
Utbildningar för
volontärer och nya
medlemmar
Kontinuerlig
utbildning för alla
Fortsatt arbete mot
antisemitism
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SÅ SKA VI ÖKA
MEDLEMSINFLYTANDET:
Öka medlemmars
medbestämmande
Värna om vår
medlemsdemokrati
Öka insynen i
verksamheten
Återstarta
kommittéer och
projekt-grupper

VI SKA VERKA FÖR ATT
ÖKA MEDLEMSINFLYTANDET
Judiska Församlingen i Stockholm fungerar bra på många sätt, men skulle kunna fungera
ännu bättre. En enhetsförsamling förutsätter kompromissvillighet och att alla verkar för att
uppnå konsensus i stora frågor.
Det är viktigt att värna om vår unika medlemsdemokrati. Församlingens ledning måste
hela tiden sträva efter att öka transparensen så att medlemmarna känner sig delaktiga.
Tillsammans blir vi starkare.
Inom församlingen finns många kompetenta och begåvade medlemmar, och vi är
övertygande om att flera av dem gärna bidrar till att utveckla församlingens verksamhet.
Att återstarta kommittéer och utredningar kan avlasta styrelsens arbete och stärka
församlingens arbete. En rik kommittéverksamhet kan utöka insynen och skapa såväl
engagemang som god dynamik mellan ledning, personal och medlemmar som ställer sin
kompetens till församlingens förfogande.
För att kunna skapa en dynamisk, inkluderande och modern församling behöver vi bli
bättre på att utnyttja digitaliseringens möjligheter. Genom att skapa dialog och debatt
kan vi nå ut till fler och erbjuda aktiviteter som väcker engagemang. 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, även för de av våra
medlemmar som är bosatta utanför Stockholm. Vi ska också utnyttja digitaliseringens
möjligheter för att kostnadseffektivisera vår församling.
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DEN LIBERALA IDEOLOGIN
I JUDENDOMEN
Judisk Mångfald vill garantera en framtid för judar i Sverige genom en församling som är
respekterad i samhället, ger trygghet för medlemmarna och medverkar till att skapa en
positiv judisk identitet.
Öppenhet och mångfald gör att fler, unga såväl som äldre, vill ta del av vår gemenskap.
Kunskap ger självförtroende och styrka.
Våra liberala värderingar styr när det gäller judiska och icke-judiska frågor. Rabbi Hillel
betonade en judendom byggd på tradition, etik, omtolkning och tolerans. Vi omfamnar
en sådan bred och öppen syn på judiskt liv.
För oss är det självklart att män och kvinnor ska ha samma rättigheter och möjligheter
i judiska sammanhang. Vi anser att kunnande och engagemang skall styra – inte kön.
Det är även viktigt att arbeta bort skillnaderna mellan nyanlända judar och de som varit i
här länge.
Det ska vara självklart att kunna känna sig delaktig i församlingens aktiviteter oavsett
kön eller vem man är i en relation med. Medlemmar i interreligiösa eller samkönade
förhållanden och deras partners ska känna sig trygga i våra judiska rum. Vi vill att
församlingen ska upprätthålla traditionen att aktivt delta i bland annat Prideparaden
och anordna Regnbågs-Kabbalat Shabbat i Stora Synagogan. Genom att utöka sociala
sammanhang för våra HBTQIA-medlemmar och andra skapar vi en säker och
välkomnande församling oavsett sexualitet eller könstillhörighet.
Vi vill stödja alla tre religiösa inriktningar som idag är aktiva inom vår församling.
Reform/progressiv, masorti/konservativ och ortodoxi har alla en viktig plats att fylla och
ska ges samma förutsättningar. Målet är att våra medlemmar ska kunna hitta ett religiöst
sammanhang där de känner sig hemma.

VÅR IDEOLOGI:
En pluralistisk syn
på judisk sed och
tradition har styrt
och ska fortsätta
styra församlingens
utveckling.
Föränderlighet och
tradition står inte i ett
motsatsförhållande.
Vi betonar värden som
judisk etik, tradition
och förnyelse.
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RÖSTA PÅ JUDISK MÅNGFALD
I FÖRSAMLINGSVALET 2021
"För mig står Judisk Mångfald för en stark tro och vilja att
omfamna församlingsmedlemmars olikheter såväl som
likheter. Vår enhetsförsamling ska ha högt i tak så att alla
medlemmar kan känna sig väl mottagna på lika villkor.
Det finns många sätt att vara judisk på. Det är därför viktigt att
ha en församling där alla är lika välkomna i både religiösa och
kulturella sammanhang. För mig handlar vår församling först
och främst om att skapa en gemenskap kring vår judiska
identitet, hur den än yttrar sig."
- Mina Szpiro, Judisk Mångfalds styrelse

"För mig är det viktigt att mina barn ska få växa upp som judar
och bli medvetna om sin judiska identitet. Jag skulle gärna
vilja se fler unga engagera sig.
Jag vill se en församling som kännetecknas av samhörighet,
delaktighet och engagemang. Reformjudendomen/progressiv
judendom ska ges ökad synlighet och utrymme."
- Lars Roth, Judisk Mångfalds styrelse

JUDISK MÅNGFALDS
STYRELSE 2021:

Lisa Abramowicz
Elinoar Lindroth
Daniel Janse
Isak Abramowicz
Hans Köpniwsky
Lars Roth
Mina Szpiro
JUDISK MÅNGFALDS
VETERANRÅD 2021:

Eva-Britt Henmark
Bengt Björkstén
Joel Klein
Magnus Neuberg
BLI MEDLEM I FÖRENINGEN
JUDISK MÅNGFALD:

Välkommen att höra av
dig direkt till oss, eller
läs mer på vår hemsida
www.judiskmangfald.se
eller följ oss på Facebook
och Instagram.

"Jag är engagerad i Judisk Mångfald för att det för mig är
självklart att bejaka mångfald och personligt ansvar.
Vi bör också bättre engagera våra medlemmar som har ickejudisk partner. Om man inte lär barnen om judendomen och
kulturen, så kommer de att försvinna från judiska
sammanhang."
- Bengt Björkstén, Judisk Mångfalds veteranråd

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

Rösta på Judisk Mångfald
den 14 november, du med.
Din röst behövs!

