
 

Amanah är en ideell förening med bas i Malmö 

Kontaktpersoner: rabbin Moshe David HaCohen, Judiska Församlingen Malmö, 

imam Salahuddin Barakat, Islamakademin, Malmö 

Kontact: info@amanah.se 

Webbsajt: www.amanah.se 

   

 

 

BEIT MIDRASH - MADRASA 

              Kosher, halal och det svenska samhället 
 

 

Datum: 8 februari 2018 

Lokal: Moriska Paviljongen 

Tid: 18:00 - 21:00 

Måltid: ingår 

Kostnad: fritt 

 

 

Tillgång till kosher- och halalkött är basalt för de som följer 

judisk respektive muslimsk tradition och är därför en fråga som 

är viktig för både judar och muslimer i Sverige.  

 

Handlar halal och kosher endast om slakt, eller innefattar dessa 

begrepp fler aspekter, t ex djurens hälsa och välbefinnande? 

Står verkligen judisk och muslimsk tradition i konflikt med legala 

och etiska perspektiv i denna fråga, eller går dessa tre aspekter att förena?   

 

Missa inte en spännande och lärorik kväll under ledning av rabbin Moshe David-HaCohen och 

imam Salahuddin Barakat. Vi kommer att studera våra respektive traditioners texter, lära oss 

om traditionernas likheter och skillnader och, inte minst, diskutera och umgås under trevliga 

former. 

 

Obligatorisk anmälan – på info@amanah.se senast 1 februari.   

 

Se nedan om Amanah.   
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AMANAH – JUDISK-MUSLIMSK TRADITION OCH 

TILLIT 

AMANAH är ett projekt som är baserat på en personlig relation och dialog mellan imam 

Salahuddin Barakat and rabbin Moshe-David HaCohen, som representanter och 

bryggor mellan deras respektive församlingar. 

AMANAH är en opolitisk organisation – bortom politik, som tror att religion och tradition 

kan skapa ett band som främjar och utvecklar relationer.  

AMANAH ska, med rötterna i judisk och islamisk identitet, engagera sig i och driva 

diskussioner om tradition och kultur. Detta för att skapa ett mer öppet samhälle präglat 

av tillit, och för att motverka hat och rädsla för den andre och det okända (antisemitism 

och islamofobi) samt radikalism/extremism.  

AMANAH:s målsättning är att bidra till att öka förtroendet mellan olika grupper i 

samhället för att främja relationer präglade av tillit, särskilt i Malmö, samt bidra till en 

bättre bild av Malmö stad. 

 

                             www.amanah.se 

 

https://www.facebook.com/amanahsweden/ 
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