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Traditionsutövande – religionsfrihet och kulturell frihet 

Såväl företrädarna från kommissionen, som medlemsländerna och företrädare från judiska 

organisationer betonade vikten av att skydda och stärka judiskt liv och kultur, rättigheter att utöva 

traditioner och leva öppet med sin judiska identitet. Traditioner som i medlemsländerna ofta hotas 

och kringskärs av förbud och hot om förbud är brit mila och shechita. Vikten av utbildning både för 

och om den judiska minoriteten lyftes både i termer av att stärka judisk identitet och att motverka 

antisemitism.  

Flera deltagare, främst från judiska organisationer, påtalade hur mycket lättare det är att mobilisera 

stöd från politiker för åtgärder mot antisemitism än för att säkra den judiska identitet och tradition 

som antisemitismen angriper. 

Hotet mot praktiserandet av judiska traditioner genom lagstiftning uppgavs av flera deltagare orsaka 

migration av judar från Europa. 

Centralrådet framförde att inom ramen för ansatsen att stärka judiskt liv finns centrala 

förutsättningar som behöver säkras. En sådan är att säkra de judiska skolornas existens. Vad gäller 

de judiska skolorna inväntar vi ännu besked om hur förslagen från utredningen om konfessionella 

inslag i skolan kommer att hanteras. Den lösning Centralrådet förordar är att en judisk skolform 

liknande sameskolan inrättas. Regeringens övriga utlovade satsningar kan aldrig kompensera för ett 

scenario där judisk skolgång omöjliggörs. Vi fortsätter att bevaka denna fråga aktivt. 

Rätten att utföra brit mila måste säkras upp. Vi har en lagstiftning som skyddar vår rätt att utföra brit 

mila. Dock ligger det en riskfaktor i att IVO:s medicinska experters tolkningar av Socialstyrelsens 

allmänna råd avgör vilken bedövningsmetod som ska tillåtas vilket kan få konsekvenser för ingreppet 

i sig och när det får utföras. Kunskaper om brit mila och den metod som används är generellt låg och 

motståndet mot brit mila är stort bland allmänheten. Regelbundet seglar frågan upp på den politiska 

dagordningen eller uppmärksammas av media.  Därför har Centralrådet – tillsammans med en egen 

expertgrupp - etablerat en dialog kring dessa frågor med Socialstyrelsens och IVO:s experter. 

Centralrådet betonade för representanterna från regeringskansliet att förhindrande eller försvårande 

att utföra brit mila, liksom lagstiftande som skulle omöjliggöra fortsatt judisk skolgång med judiskt 

innehåll, vore dråpslag för den judiska minoriteten och skulle äventyra en judisk framtid i Sverige. Här 

gäller det för Sverige som snart tar över IHRA-ordförandeskapet att föregå med gott exempel. 

 

 


