
 
 

 

Tack alla som kom på Judisk Enhets Afterwork med Speakers Corner i Bajit den 10 april! En 

lyckad start på valåret 2018. Ett tjugotal av oss förvandlade AW:t till ett Speakers Table. 

 

Bland ämnen som dök upp: 

 

• Vi vill se ett mer öppet Bajit. Det måste gå att förena både en hög säkerhet för 

skolbarnen och arrangemang som lockar församlingens medlemmar, ungdomar och 

icke medlemmar. Det behövs bättre öppettider. 

• Alla ska ha råd att ha aktiviteter i Bajits lokaler. Sänk hyran. 

• Satsa på kaféet. 

• Återta Stora Synagogans centrala plats för församlingens medlemmar.  

• Byt namn på Judiska församlingen till det Judiska Stockholm, för att tydliggöra 

det vi egentligen står för; en kulturell gemenskap med olika religiösa yttringar. 

• Återskapa frivillighetsgrupperna. Det är ett bra sätt att engagera medlemmar i något 

de brinner för. Det är väl bara Glämstagruppen kvar? 

• Förstärk utbildningen för de barn och ungdomar som inte går i Hillel. Aron Isaks 

skola behöver mer resurser. Sedan tappar vi ungdomarna. Lägg fram en plan! Låt det 

kosta en miljon kronor! Det är församlingens framtid. 

• Utveckla möjligheten till associerat medlemskap. Icke judar som lever med judisk 

partner och blir medlem ska också kunna rösta. Det vinner församlingen på. Vi kan 

införa en spärr på max 20 eller 30 procent av rösterna i församlingsvalet. 

• Professionalisera styrelsen genom att ha direktval där bra kandidater vaskats 

fram av en valberedning. Olika partier leder till splittring i församlingen; 

partilistorna gör det svårt för medlemmarna att rösta. 

• Satsa på judisk utbildning. Paideia folkhögskola har utbildat en stor grupp av de 

som leder utvecklingen av judisk kultur och kunskap kring det religiösa i Stockholm. 

Judisk Enhets arbete med Paideia måste fortsätta, även om en stor del av 

undervisningen ligger utanför Bajit. 

 

Judisk Enhet lovar att ta upp flera av ämnena i valrörelsen. Håll utkik efter nästa AW. Delar 

du vår vision? Vill du också bli medlem i Judisk Enhet?? Engagera dig i valrörelsen? 

 

 

Kontakta: info@judiskenhet.se Besök judiskenhet.se 

Gilla oss på Facebook 
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