
Organisationens interna åtagande 
Vara goda förebilder och ha en organisation som är demokratisk samt att anställda är med och 
påverkar organisationens utveckling. 
Diskriminering, extremism, främlingsfientlighet, korruption och rasism är inte tillåten i vår 
organisation. Genomgång och/eller utbildning, beroende på kunskaper, med all personal en gång om 
året. Temat 2021 är demokrati och arbetet med att öka valdeltagandet med 5% samt som varje år 
antisemitism och rasism. 
 
Organisationens externa åtagande 
Debattartiklar, delta i olika samråd med kommuner, regioner och stat, vara aktiv och föreslå 
lösningar som berör demokrati, diskriminering, extremism, främlingsfientlighet, korruption och 
rasism.  
 
Exempel på insatser:  
- Engagerade i Malmö forum genom att ge organisatörer och politiker kopplade till Malmö Forum 
feed-back och ideer samt hjälpa Malmö Forum att förmedla vidare information till Judiska 
Församlingar i Sverige. 
- Arbeta med Skolverket i deras arbete för demokrati och mot antisemitism. 
-Arbeta med Stockholm stad för att förankra IHRA definitionen och göra en studie om 
antisemitismen i Stockholm skolor 
 
Organisationens kommunikativa åtagande 
Debattartiklar, våra egna kanaler som t ex tidningar, hemsida och sociala medier.  
Målet är att öka valdeltagandet med 5 % i Judiska Församlingens val till Fullmäktige och styrelse. 
Valet sker den 14 november. Kampanjen sker främst under oktober och november.  
Demokrati 100 år kommer att uppmärksammas i samband med uppmaning till att göra sin röst hörd 
och rösta. 
 
Om aktören 
Judiska Församlingen i Stockholm bedriver en bred verksamhet. I första hand är den inriktad på att 
erbjuda service för våra medlemmar. Vi arbetar aktivt för att tillvarata medlemmarnas intressen 
inom social service, kulturella evenemang, program för ungdomar, informell utbildning, religiösa 
aktiviteter och gudstjänster.  
 
Vi tar också aktiv del i samhällsdebatten.  Inom ramen för Judiska Centralrådet är Judiska 
Församlingen den part det officiella Sverige (riksdag, regering och andra officiella organ) främst har 
som samtalspart när det gäller frågor som berör det judiska livet i Sverige. 
 


