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Judiska Församlingen Malmö
MALMÖ STAD
Att. Annika Eriksson
Kommunstyrelsen
Malmö, 2018-09-26

Ansökan om drift och utveckling av det Judiska informationscentret i Malmö
Judiska Församlingens informationscenter som drivs av Fredrik Sieradzki är nu inne på det tredje och
sista året av tjänsten, i enlighet med beslutet att reservera medel i budgeten som fattades i
december 2015 (TK-2015-1457).
Efter att ha etablerat en viktig kommunikationskanal och byggt upp viktigt nätverk av relationer,
önskar nu Judiska Församlingen utveckla centrets uppsökande verksamhet och driva och utveckla ett
antal projekt som ska motverka antisemitism och sträva till hållbar social hållbarhet i Malmö. Då
Malmö har en grupp som förstår eller talar jiddisch, ska centret också arbeta med att göra det
nationella minoritetsspråket jiddisch och jiddischkultur mer tillgängligt.
Vi ansöker därför medel om fortsatt drift av det judiska informationscentret 2019–2022 à 550 000
SEK årligen.

Planen för 2019-2022
Skolbesök
Via judiska församlingens hemsida och genom de många kontakter som Fredrik Sieradzki tagit med
skolor och civilsamhälle, kommer idag många förfrågningar från skolor och institutioner om att
församlingen ska bidra föredrag och svara på frågor judiskt liv i Malmö och ibland tala om myter och
fakta om judar och judiskt liv. Verksamheten med synagogbesök öppnar också upp för uppföljande
besök och projekt tillsammans med framför allt högstadie- och gymnasieskolor i Malmö.
Ambitionen är att intensifiera och utveckla skolbesöken, då vi ser att de har en positiv effekt. De
bidrar till att ge barn och ungdomar en större förståelse för vad det innebär att vara jude och bidrar
att angripa den mytbildning som tyvärr förekommer om judar bland många unga. Vi har haft en
dialog med Fryshuset för att göra detta som en del av deras program tillsammans för Sverige. Vi har
också träffat pedagogisk inspiration för att utröna ett samarbete.
Informationscentret arbetar också nära det interreligiösa integrationsprojektet Amanah som också
har skolbesök som ett av sina mål.
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Ungdomsprojekt
Det judiska informationscentret ämnar fortsätta utveckla projektet Midor Ledor (hebr. ”Från
generation till generation”), där vi ger judiska ungdomar en plattform och stöd för att kunna gå ut i
skolor och tala om sin identitet. I det ligger kunskap i att kunna berätta och om sig själv och sitt arv
och verktyg att möta besvärliga frågor. Vi vet att detta är efterfrågat. Det finns en positiv vinst att
skolelever får möta en ung judisk person som är lika gamla som eller nära deras egen ålder. Fredrik
arbetar särskilt att få en jämlik representation, där både unga tjejer och killar kan gå ut i olika
sammanhang.

Judiska utbildningscentret i Malmö
Fredrik Sieradzki projektleder en förstudie för skapandet av ett Judiskt utbildningscenter i Malmö.
Varje år kommer nästan 5 000 besökare till Malmö Synagoga. Den störta majoriteten är skolklasser,
men även konfirmandgrupper, arbetsplatser, pensionärsföreningar och andra grupper besöker
synagogan. För de flesta är besökare detta deras första möte med judiskt liv. Judiska församlingen
har en ambition att skapa en mer modern, hållbar och pedagogisk utveckling av synagogvisningarna
som gör judendom: framför allt traditioner, tänkesätt, kultur och judisk historia mer förståeligt och
tillgängligt för framför allt unga. Vi tror att detta kan bidra till att vi på ett bättre sätt kan konfrontera
antijudiska fördomar. Detta centrum ska också vara tillgängligt för vanliga Malmöbor samt turister
som besöker Malmö. Tanken är att informationscentret/Fredrik Sieradzki ska driva utvecklingen av
och bereda finansieringen av detta center som vi är övertygade om kan bli en stor tillgång för Malmö
stad. Vi tror att detta kan bli en realitet till 2021

Ökad tillgänglighet för jiddischkultur
Judiska Församlingens medlemmar består till stor del av barn till överlevande och bär därför på ett
jiddisch-arv i form av språk och kultur. Det finns också ett intresse bland icke-judiska personer för
jiddisch och jiddischkultur. Fredrik Sieradzki, som själv talar och läser jiddisch, har ambitionen att
tillsammans med Judiska Kulturföreningen i Malmö driva ett par projekt som ska göra jiddisch mer
tillgängligt för Malmöbor. Dels att hålla jiddischkurser för unga och vuxna, dels en
jiddischkulturfestival.

Extern representant för judiska församlingen och ett stöd till ledningen
Vi räknar med att det finns cirka 1 500-2 000 personer med en judisk bakgrund i Malmö. Även om
långt ifrån alla är medlemmar i den judiska församlingen, så har församlingen en tydlig roll som
talesman för judar i denna region. Vi agerar också motpart till bland annat Malmö stad i olika frågor
som berör den judiska minoriteten: allt ifrån dialogarbete, preventiv säkerhet och jiddisch som
nationellt minoritetsspråk. Dessa möten sker under vanlig kontorstid. Fredrik Sieradzki arbetar nära
och är ett stöd till den ideellt arbetade församlingsledningen, och han har förtroendet att företräda
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församlingen i ovannämnda sammanhang.

Hemsida och presskontakter
Judiska församlingens webbsajt har idag i snitt 5 000 unika besökare per månad och ett nyhetsbrev
med Cirka 1000 prenumeranter. Det är idag är kanal om judiskt liv i Malmö för Malmöbor och folk
över hela världen. Ambitionen är att fortsätta denna webbsajt och koppla ihop den mer med Malmö
stads hemsida och andra webbkanaler som presenterar och erbjuder nyheter kring Malmös
minoriteter.
Det finns också ett stort medialt intresse för judar i Malmö, främst på grund av den antisemitism som
vi upplever. Malmös varumärke har påverkats av detta. Bara under det gångna året har
informationscentret tagit emot bortåt 25 svenska och utländska journalister och TV-team. Det finns
ett oerhört intresse av vad som händer i Malmö. lnformationscentrets plan är att ta fram
informationspaket om judiskt liv i Malmö och de åtgärder som vi och andra gör att motverka
antisemitism i regionen. Ambitionen är att proaktivt sprida en nyanserad bild.
Medel för vidare drift
För att förankra en långsiktig och hållbar finansiering, så kommer en av Fredrik Sieradzkis
arbetsuppgifter vara att hitta andra sätt att finansiera Malmös judiska informationscenter. Vi
kommer inte att hinna göra detta i år. Men hoppas kunna ha en lösning framöver.
Med vänlig hälsning
Ann Katina
v. ordförande Judiska Församlingen Malmö

/1iw,ka,lin"Bilaga: Verksamhetsberättelse för Det judiska informationscentret i Malmö
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Verksamhetsberättelse för Det judiska informationscentret i Malmö
Bakgrund
Det judiska informationscentret, som startades av Judiska Församlingen i början av 2016 som
resultatet av en dialog med kommunledningen kring hur Judiska församlingen skulle kunna öppna
upp sin kommunikation med medborgarna i Malmö, framför allt med skolor, andra religiösa
samfund, politiker och offentliga beslutsfattares, civilsamhället och inte minst med medier. Syftet var
att skapa en bättre förståelse för judar och judiska liv och utveckla en dialog som minskar fördomar
och antisemitism.
Judiska informationscentret, har blivit en vital och viktig kanal för Judiska Församlingens relationer
med dess omvärld - inte minst med medier, skolor och andra intressenter som söker kontakt med
församlingen. Tack vare centret har Judiska församlingen i Malmö också kunnat engagera oss en i
fruktbar dialog med olika grupper, framför allt med Malmös muslimska grupper och skolor, något
som är avgörande för att skapa förståelse och kunskap för att motverka antisemitiska yttringar i
Malmö. Detta arbete har också uppmärksammats i medier.

Nedan följer en redogörelse för Judiska informationscentrets/Fredrik Sieradzkis arbetsbeskrivning
och det konkreta arbete som utförts under 2018 inom ramen för tjänsten.
Informationscentrets roll:
•

Arbeta med att motverka antisemitism i Malmö.

•

Hantera kontakter och förfrågningar från omvärlden: skolor, privatpersoner och medier.

•

Stötta församlingens ledning i dess kontakter med omvärlden.

•

Proaktivt informera om församlingen och dess aktiviteter mot utvalda målgrupper.

•

Ordna informationsmöten om församlingen och vår synagoga för olika grupper.

•

Utveckla församlingens kommunikation med civilsamhället och andra religiösa grupper.

•

Utveckla och ansvara för församlingens externa kommunikationskanaler - främst dess
webbsajt, www.jfm.se. För mer information, mejla informationscentret(at)jfm.se

•

Stärka församlingens information till de egna medlemmarna samt med potentiella
medlemmar.
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Beskrivning av informationscentrets verksamhet under 2018
Externa kontakter
•

Besökt ett 10-talet skolor och organisationer för att berätta om JFM och svara på frågor.

•

Regelbundna kontakter med olika intressenter för att koordinera, bland annat Thomas Bull,
enheten för Trygghet och Säkerhet inom Malmö Stad och RIKC.

•

Har bjudit in politiker och utbildningsansvariga inom Malmö stad till synagogan och fortsätter
att göra detta då och då.

•

Tagit fram ett allmänt informationsmaterial om församlingen

•

Hjälpt skollärare som vill besöka synagogan med sin klass.

•

Hjälpt skolever som gör ett specialarbete om judendom eller antisemitism och vill intervjua
någon från JFM.

•

Svarat privatpersoner med frågor om det judiska eller frågor om släktforskning.

•

Hanterat bortåt 25 olika intervjuer och en rad förfrågningar från journalister, utredare och
forskare.

•

Genomfört proaktiva presskontakter, såsom debattartiklar och pressinbjudningar, till t ex
Amanahs verksamhet.

•

Varit ett stöd avseende synagogvisningar. Tagit hand om ett antal särskilt inbjudna grupper
och presenterar synagogan och församlingen.

Digitala kanaler
• Producerat nyheter, artiklar och administrerat församlingens webbsajt: www.jfm.se
• Producerat och skicka ut JFM:s externa nyhetsbrev som är fritt för alla som lämnar sin epostadress på hemsidan.
• Administrerat JFM:s Facebooksida – Judiska församlingens vänner

Förstudie: Det judiska utbildningscentret
Sedan i juni projektleder jag förstudien Malmö judiska utbildningscenter. Syftet med förstudien är att
ta fram ett underlag för att presentera utbildningscentret, med en innehållsbeskrivning och med
hjälpa av skisser, samt en budget. Förstudien ska användas för att söka vidare finansiering av
utbildningscentret.
Krisfunktion
Ledare för teamet för extern och intern information i Judiska församlingens kris- och katastrofgrupp.

Kamrergatan 11, 211 56 Malmö, Tel: 040 - 611 84 60, 040 - 611 88 60, Fax: 040 - 23 44 69, info@jfm.se

www.jfm.se

Sida 6 (6)

Projekt:
Amanah
Har varit ett stöd för det judiskt-muslimska samarbetsprojektet Amanahs löpande verksamhet,
webbplats samt presskontakter.
Midor Ledor
Midor Ledor är ett ledarskapsprogram som ska stärka JFM:s ungdomar att stå upp mot antisemitism
och tala om det judiska i olika externa sammanhang.
Vi har arrangerat:
• Workshopseminarium om antisemitism i vardagen• Utbildning med SKMA om antisemitism, dess historia och uttryck
• Ordnat olika gästföreläsare
• Möte med Malmö stads enhet Pedagogisk inspiration om eventuellt samarbete
Jiddischförbundet
Fredrik Sieradzki har varit en kontaktperson Sveriges jiddischförbunds hemsida
www.jiddischforbundet.se.

Information till Malmös judar
•

•
•
•

Redaktör och skribent för både den digitala och tryckta varianten av församlingens
nyhetstidning Malmeloshn för att bland annat skapa delaktighet i och förankring av JFM:s
utåtriktade verksamhet. En stor del av materialet i församlingens interna kanaler publiceras
externt, samt vice versa.
Sköter församlingens intranät
Stöd till rabbin Moshe-David HaCohen med översättningar och dylikt.
Stöd till församlingsledningen i konkreta informations och kommunikationsfrågor
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