Budgetuppdrag STK-2019-101
Kartläggning - insatser för att motverka antisemitism
STEG 1: Sökning på KOMIN utifrån förvalda sökord
Totalt antal träffar: 48
Relevanta träffar 2019-2020: 10
Rubrik på sökträff
Information om grundskoleförvaltningens samarbete med
Svenska kommittén mot antisemitism (SKMA)
Nytt samarbete och program för att förbättra judars liv i Malmö

Länk
https://kominnyheter.malmo.se/2019/09/26/grundskolenamndens-mote-i-korthet-12/

Internationell konferens om Förintelsen i Malmö 2020.

https://kominnyheter.malmo.se/2019/05/27/nationell-konferens-om-forintelsen-i-malmo2020/

Förintelsens minnesdag i Malmö

https://kominnyheter.malmo.se/2020/01/16/forintelsens-minnesdag-i-malmo/

Edico nummer 6 ute nu

https://kominnyheter.malmo.se/2019/10/17/edico-nummer-6-ute-nu/

Nämndsbudget 2020 - Grundskolenämnden

https://komin.malmo.se/download/18.4026f73c1700e8130f0ab9c0/1580981700525/Nämnds
budget%202020.pdf#search='antisemitism'

Budget 2019 - Kommunfullmäktige

https://komin.malmo.se/download/18.4b12075716917f4ec0f98fef/1551086876624/Budget%
202019/#search='antisemitism'

Budget 2020 - Kommunfullmäktige

https://komin.malmo.se/download/18.73ab1c4b16ea64386e016750/1574772892675/Budget
%202020%20med%20plan%20för%2020212022%2C%20slutlig%20efter%20KF.pdf#search='antisemitism'

Fördjupat samarbete med den judiska minoriteten i Malmö.

https://komin.malmo.se/download/18.6c3c6ad116d407524fb9a66e/1568896128574/§419%2
0KS%20AU%20Fördjupat%20samarbete%20med%20den%20judiska%20minoriteten%20i%2
0Malmö(1656148)%20(0)_TMP.pdf#search='antisemitism'

Instruktion för kommunalråd i Malmö

https://komin.malmo.se/download/18.538e64f616851e4975ec854f/1547813879941/Instrukti
on+för+kommunalråd+i+Malmö+KF+181220.pdf#search='antisemitism'

https://kominnyheter.malmo.se/2019/11/26/nytt-samarbete-och-program-for-att-forbattrajudars-liv-i-malmo/
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STEG 2: Genomgång av sökträffarna med fokus på insatser/uppdelat på 2019 och 2020/klassificerat som systematiskt arbete-punktinsats
/riktat-generellt arbete mot rasism och homofobi.
SA= En insats som bedöms ligga i linje med ett systematiskt arbete. Ett sådant arbete har potential att vara system- eller strukturförändrande.
PI= En insats som sker vid ett enstaka tillfälle, en tillfällig förstärkning och som inte bedöms utgöra en del av ett systematiskt arbete.
R= En insats som bedöms riktad för att motverka ett specifikt uttryck för rasism eller homofobi.
G= En insats som bedöms vara av mer allmän karaktär och motverka rasism, homofobi och diskriminering mer allmänt.
2019
Vad görs?
Fortbildningsdagar i skolorna om Förintelsen samt om hur skolorna kan arbeta med
eleverna kring rasism.
Stöd till judiska församlingen för att färdigställa utbildningscenter i synagogan (2.4
milj kr för 2019).
Stöd till judiska församlingen för att synliggöra judisk kultur och identitet samt för
arbete mot antisemitism (2.3 milj/årligen från 2020). En utvecklingssamordnare
kommer att anställas vars uppgift är att samordna insatser för att öka kompetensen
om antisemitism ute på skolorna.
Extra pengar till grundskolorna för att arbeta aktivt mot antisemitism (2 milj/årligen).
Tätare samverkan mellan staden och judiska församlingen genom en ny styrgrupp
Nytt program för judar som nationell minoritet. Tas fram i bred samverkan även med
judar som ej är aktiva i församlingen.
Internationell konferens om Förintelsen i Malmö 2020
Artikel i tidningen Edico om läraren Peter Vig som försöker motverka antisemitismen
i Malmö genom att prata judisk identitet i skolkorridorerna på Malmö Borgarskola.
I arbetet för att säkerställa att Malmö stad är en diskrimineringsfri arbetsplats kommer
utbildning av alla chefer fortsätta. Under året ska nya initiativ tas för att stärka arbetet
mot antisemitism, islamofobi, afrofobi, homofobi och antiromism.

Vem gör?
Grundskolenämnden/
PI i samverkan med
SKMA

Kommentar

KS, Grund/Gymvux,
Kultur samt judiska
församlingen

KF-budget
2019

SA-PI
SA

R-G
R-G

SA

R

SA

R

SA
SA

R
R

SA

R

PI
X

R
X

SA
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Demokrati och mänskliga rättigheter: Beredningsansvaret omfattar för stadens
utveckling viktiga ärenden kring demokrati, jämställdhet och mänskliga rättigheter.
Även frågor rörande antidiskriminering, rasism, antisemitism, afrofobi och islamofobi
ingår. Rådet för trygghet och demokrati och Romska rådet inordnas i
beredningsansvaret.

Kommunalrå
dsinstruktion

X

X

Kommentar

SA-PI
SA

R-G
R

Utbildningsnämnderna/P KF-budget
I i samverkan med
2020
SKMA och judiska
församlingen.

SA

G

Grundskolenämnden/PI
i samverkan med SKMA

SA

R-G

2020
Vad görs?
Förintelsens minnesdag 2020 arrangeras under två dagar. Den 26 januari på Malmö
stadsbibliotek där temat är 75 år sedan befrielsen av Auschwitz-Birkenau. Den 27 januari på
Garaget under temat Betydelsen av romsk musik och poesi. Deltagarna på de båda arrangemangen
kommer att få träffa ögonvittnen, lyssna till de ungas tankar om förintelsen, ta del av musik,
litteratur och mycket mer.
Att arbeta med skolornas värdegrund och mot alla former av rasism och diskriminering i
staden prioriteras. Under året står Malmö värd för en internationell konferens för hågkomsten
av Förintelsen. Det ger staden möjlighet att fördjupa och bredda arbetet i Malmös förskolor,
grundskolor och gymnasieskolor med utgångspunkten att alla barn och elever ska ha rätten att
lära och utvecklas i en trygg miljö och att bemötas med respekt. Arbetet mot antisemitism
stärks och förankras i samarbete med bland annat judiska församlingen i Malmö och SKMA.
Ett 20-tal grundskolor kommer att delta i Hågkomstresor. Inför resan får alla utbildning i
antisemitism. När de kommer tillbaka fördjupas kunskapen inom islamofobi, afrofobi och
antiziganism. Utbildning ges till både lärare och elever.

Vem gör?
Kulturnämnden

Nämndsbudget
2020
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STEG 3: Genomgång av övrigt kartläggningsmaterial
Vad görs?

Vem gör?

Kommentar

SAPI
SA

R-G

Nulägesbild rörande arbete mot olika former av rasism i Malmö stad1

KS

Flerårigt stöd till föreningen Amanah (400 000 kr/år 2019-2022). Föreningen
genomför samtal med publik mellan rabbin Moshe David HaCohen och imam
Salahuddin Barakat. Samtalen hålls i skolor och föreningar och visar att det finns
mycket som förenar judar och muslimer vad avser traditioner och kultur. Amanah
fick Malmö stads pris för mänskliga rättigheter 2019.
Ett arbete har inletts kring att skapa en variant av s.k ”snubbelstenar” i Malmö som
uppmärksammar händelser och personöden under andra världskriget som kan
kopplas till platser i Malmö.

KS

STK-2018228
STK-2019664

SA

R

KS, TN, KN

PI

R

Årligt arrangemang som uppmärksammar Förintelsens minnesdag (21 januari) som är
öppet för vem som helst att delta i och som sker i samverkan med Judiska
Församlingen.
Malmö stad har utsedd tjänsteperson som har kontakt med olika aktörer inom Judiska
församlingen. Det görs bland annat genom:

KN

SA

R

STK

?

R

G

Återkommande avstämningsmöten med församlingens säkerhetschef, polisens
kommunpolis och polisens hatbrottsgrupp. Mötena avhandlar stort som smått såsom
kommande evenemang vid judiska helgdagar, genomgång av händelser och hur dessa
kan förebyggas i framtiden m.m.
Kontakt med församlingens ”Kris och katastrofgrupp” i syfte att skapa goda
förutsättningar för gruppens viktiga arbete för församlingsmedlemmarna.

1

Utgår från uppdrag i KF-budget 2018. Gick aldrig upp för politiskt beslut.
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Kontakt med kommunikationsansvarig, vid församlingen, i syfte att utveckla Malmö
stads arbete avseende hatbrottsfrågor.
Deltagande i olika evenemang hos församlingen.
Malmö stad har även deltagande i Svenska kommittén mot antisemitism (SKMA) dels
genom skolprojekt och deltagande vid konferenser som bl.a. föreläsare.
I utställningen ”Välkommen till Sverige” visas en av de bevarade vita bussarna som
visas framför slottet Malmöhus. Det finns även en utställning som belyser museet
som flyktingförläggning. Där lyfts livsöden, fotografier och föremål från flyktingarna
och de som hjälpte till.
Lektionspaket om antisemitism som kan användas i samband med t ex studiebesök i
synagogan eller andra religiösa byggnader. Syftar till att hjälpa eleverna förankra sina
kunskaper utifrån egna erfarenheter genom att möta judendomens historia och
judiska platser i den egna staden.
Kommunledningen och grundskoleförvaltningen har genomfört en dialog med barn
och barnbarn till överlevare i Malmö som har visat intresse att hålla föreläsningar om
Förintelsen på skolorna.
Utställning ”Vår bild av Förintelsen”
Kulturförvaltningen planerar en rad olika insatser som ska äga rum som en del av
utställningen ”Speaking Memories” som invigs 13 juni och pågår fram till januari
2021. I anslutning till utställningen planeras det för riktade utbildningsinsatser till
stadens pedagoger om arbete mot antisemitism men även om Förintelsen.

Kulturnämnden

SA

R

PI i samarbete med
Judiska församlingen
och Kryddgårdsskolan.

SA

R

Debattartikel i PI
Sydsvenskan
200220/Sara
Wettergren
Kulturförvaltningen/M Info från
SA
almö Museer
förvaltningssa
mordnaren.
Kulturförvaltningen i
Info från
SA
samarbete med FLL
förvaltningssa
mordnaren.

R

R
R

Genomförs
från juni och
framåt.
SESS – School Strengtening System är en utbildning i hur skolan kan motverka
radikalisering bland elever. En förebyggande utbildning som riktar sig till alla arbetar
inom skolan, från skolmatspersonal till vaktmästare, rektor och elevcoacher.

PI

SA

R
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Utbildningen ger kunskap om antisemitism och hur antisemitism uttrycker sig i form
av attityder, övertygelser och handlingar. Om fördomar mot en grupp accepteras ökar
även risken för att fördomar mot andra grupper.
På en av gymnasieskolorna pågår sedan hösten 2019 en särskild satsning mot
antisemitism . Denna kan ni läsa mer om t.ex. här:
http://www.mynewsdesk.com/se/malmo/pressreleases/malmoe-borgarskola-satsarmot-antisemitism-2920997 eller här:
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/skane/eleverna-om-peter-vig-han-ar-valdigtmodig
En skola har uppgett att de genomfört studiebesök med guidning på synagogan.
Elever fick träffa imam Salahuddin Barakat och rabbin Moshe' David HaCohen som
hade en workshop med klassen som handlade om religiös identitet, antisemitism och
islamofobi.
Malmö Borgarskola kommer inför konferensen inrätta en permanent installation om
”Reservsjukhuset Malmö Borgarskola” som lyfter fram det faktum att flera patienter
låg på skolan under våren och sommaren 1945. (samarbete med Malmö museer) .
Samma skola kommer under veckan innan konferensen ha tema i diverse
undervisningsgrupper som fokuserar på förintelsen samt utställning i biblioteket.
Skolan kommer även bjuda in externa föreläsare på ovan tema veckan innan
konferensen

Info från
förvaltningssa
mordnaren GVN

SAPI?

R

Info från
förvaltningssa
mordnaren GVN
Info från
förvaltningssa
mordnaren GVN
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R
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