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DET JUDISKA ENHETSMANIFESTET 

 
Judendomen är en religion som alltid blickat mot framtiden. Medan andra samtida 
religioner betraktade tiden som cirkulär, där allting ständigt upprepade sig, menade 
judendomen att det fanns en linjär riktning framåt, en utveckling mot gott eller ont. 
Världen skapas fortfarande och det är människan som bär huvudansvaret för dess 
framtid. Judendomen är en religion som ännu inte har slutfört sitt uppdrag. 
 
Mot denna bakgrund har Judisk Enhet nedtecknat följande dokument, som ett 
manifest under kontinuerlig bearbetning: 
 
Eftersom vi upplever att politiken för politikens egen skull har hämmat utvecklingen 
inom den Judiska Församlingen, 
eftersom vi själva anser oss ha erfarenhet av och även bidragit till denna utveckling, 
eftersom prestigetänkande och partipolitiska låsningar har fått företräde framför 
eftertänksamhet och visdom,  
eftersom kortsiktigt tänkande har ersatt långsiktig och målinriktad planering,  
eftersom vi i flera avseenden har fjärmat oss från judendomens grundläggande 
idéer, 
 
väljer vi att gå tillbaka till ursprunget och ställa oss frågorna – varför är det viktigt att 
vara jude och varför är det viktigt att ha en judisk församling? Mot denna bakgrund 
har vi inom Judisk Enhet kommit fram till och stöder följande ställningstaganden för 
den goda judiska församlingen:  
 
1) Judendomen är en religiös, men även en etnisk, en traditionell, en kulturell, en 

social och en filosofisk tillhörighet. I judendomens kärna finns etiken, som 
beskriver ett förhållningssätt till medmänniskan och vår omvärld. Det står var och 
en fritt att känna samhörighet med det judiska inom dessa sfärer och Judiska 
Församlingen ska utgöra ett hem för människor med alla dessa förhållningssätt till 
det judiska. 
 

2) Judendomen är relationer. Judendomen handlar om relationer, men inte i första 
hand om relationen till Gud utan om relationen till medmänniskan. Vi är medvetna 
om att denna relation omfattar individen, det omgivande samhället och världen i 
sin helhet. En syn på oss själva som delar i en gemenskap innebär en 
förutsättning för att vi ska nå inre framgång, som individer, som grupp och som 
församling. Samtidigt ska vi ha en öppenhet mot andra minoriteter samt det övriga 
samhället i stort. 

 
3) Att se på varandra med respekt. Att bli sedd och bekräftad av sina 

medmänniskor är ett grundläggande mänskligt behov. Att i ett möte se och 
respektera vår nästa är i grunden att också se sig själv och vår del i den 
gemenskap som utgör mänskligheten. Det är vår uppgift att finnas vid våra 
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medmänniskors sida i såväl medgång som motgång och att i varje möte göra vårt 
yttersta för att i ödmjukhet se och respektera vår nästa. Detta innebär också att vi 
ska ha förmågan att hantera konflikter på ett klokt sätt samt att vi inte ska baktala 
eller sprida negativa rykten. Inte minst för att negativa känslor för våra 
medmänniskor till slut skadar oss själva mest. 

 
4) Allas vårt ansvar. Vi är varandras förebilder. Detta innebär ett stort ansvar med 

konsekvensen att vi inte bara ska tala om för människor hur de ska uppträda - vi 
måste börja med oss själva. Ansvaret för medmänniskan har sin grund i ansvaret 
för våra egna handlingar. Vi har alla ett gemensamt ansvar för att vår värld och de 
varelser som bebor den ska leva sitt liv i trygghet, fred och i en strävan efter 
kunskap, visdom, välmående och lycka. Även om vår uppfattning om den bästa 
vägen in i framtiden kan skilja sig åt ska vi sträva mot att lösa våra 
åsiktsskillnader i samförstånd och aldrig glömma detta gemensamma ansvar.  

 
5) Utveckling. Vi ansluter oss till tanken att alla människor har samma värde. Detta 

innebär att människor oberoende av till exempel religion, tro, etnicitet eller 
andlighet ska ha möjlighet att utveckla sin begåvning och eftersträva de mål som 
hon eller han har satt upp för sig själv. Individen ska ha alla förutsättningar att 
utvecklas, i medvetenhet om att utan gemensamma mål och en känsla av 
samhörighet förmår vi intet. 

 
6) Tikkun Olam. Världen är inte fullständig – den innehåller mycket lidande och 

smärta, men också dumhet och ren ondska. Tikkun Olam, att reparera världen, är 
judendomens centrala budskap och innebär att vi alla har ett ansvar för att bidra 
till en bättre värld. 


