Vill ni veta mer om…
... judisk identitet och liv idag i Sverige?
… judarna i Malmö och vår historia?
... antisemitism och hur den påverkar judar?
Eller har ni andra frågor om det judiska?

Boka en lektion, ett föredrag eller en
workshop med
Judiska informationscentret i Malmö
___________
Vi vänder oss främst till skolor, gymnasier,
myndigheter, företag och föreningar i Malmö med omnejd.
informationscentret@jfm.se
www.jfm.se

Föredrag, lektioner och workshops om judiska
ämnen
Judiska församlingen i Malmö får många frågor om judendom, judiskt liv och
antisemitism från allmänheten och journalister, inte minst i samband med
alla besök från skolklasser i Malmö synagoga. En del frågor kan vi svara
kortfattat på. I andra fall finns det inte tid att ge ett bra och uttömmande
svar och föra en dialog.
Vi vet också att floran av antisemitiska fördomar och tankefigurer har vuxit
på senare år och, inte minst i skolans värld.
Vi tror att kunskap och dialog är det bästa sättet att bemöta detta.
Därför erbjuder Judiska Informationscentret ett utbud av kostnadsfria
lektioner och föredrag om judiska ämnen och antisemitism.

INFORMATIONSCENTRETS UTBUD
Vi har vi tagit fram tre olika sessioner om cirka 45 minuter som också kan
kompletteras med en workshop, där vi tillsammans jobbar igenom relevanta
frågeställningar.
Det går också i viss mån kombinera ämnena i de olika sessionerna, då de
tangerar varandra.
Varje session anpassas till gruppens nivå och förkunskaper.
Ämnen:
1) Judarna i Malmö: Om judarna i Malmö och den judiska församlingens
150-åriga historia i Malmö: Var kom judarna ifrån och hur levde de? Hur var
relationerna med de icke-judiska grannarna? Vad hände före och under
Förintelsen? Om efterkrigstiden och dagens verklighet.
2) Judiskt liv idag: Hur lever judar idag? Vad är judisk identitet? Vad är viktiga
frågor för dagens judar? Här ger vi en lättsam och förhoppningsvis intressant
beskrivning av modern judisk identitet som är ett mångfasetterat ämne.
3) Antisemitism: Hur ser dagens antisemitism ut. Hur yttrar den sig, vilka
tankefigurer används och vem står för antisemitismen? Hur påverkar
antisemitismen svenska judar och deras syn på samhället? Vad kan vi göra för

att motverka antisemitismen.

Foton från föredrag på
Procivitas gymnasium

Fredrik Sieradzki, ansvarig för Judiska Informationscentret, Judiska Försam-lingen Malmö:

”Judiska informationscentrets roll är att sprida kunskap och
upplysning i judiska frågor och om vad Judiska församlingen i
Malmö gör.
Det är särskilt nödvändigt i ljuset av den antisemitism och de
myter och missuppfattningar som sprids om judar och judendom.
Tveka inte att kontakta mig om du är är intresserad av vårt utbud.”
informationscentret@jfm.se, mobil: 0707-68 40 46 (måndag-torsdag)

JUDISKA FÖRSAMLINGENS TOTALA UTBUD
Vi kan erbjuda olika sessioner baserat på ert behov:

Studiebesök i Malmö synagoga
En guidad visning av Malmös unika och vackra synagoga som också ger en
introduktion till judiskt religiöst liv, symboler och traditioner.
(Från ÅK 1 och uppåt)
Boka studiebesök: www.jfm.se/boka-studiebesok/

Judiska informationscentret — 3 olika sessioner:
- Judarna i Malmö

- Judiskt liv idag i Sverige
- Antisemitism

(Högstadiet och gymnasiet)

Kontakt: informationscentret@jfm.se

Min judiska bakgrund
Möte med en medlem i judiska församlingen som berättar om
sin familjs historia, Förintelsen, judisk identitet och
erfarenheter av antisemitism.
(Från ÅK 5 och uppåt)
Kontakt: informationscentret@jfm.se

Vad finns i ett judiskt hem?
Vi tar med oss, visar och berättar om olika judiska föremål och böcker som
finns i de flesta judiska hem, samt berättar hur de används och varför. (Från
ÅK 1 och uppåt)
Kontakt: informationscentret@jfm.se

Amanah — judisk-muslimsk tradition och tillit
Möt rabbin Moshe-David HaCohen och imam Salahuddin Barakat som driver
Amanah, vars syfte är att bygga tillit och förtroende mellan judar och muslimer
och motarbeta extremism och diskriminering. Lyssna och ställ frågor om
identitet, kultur, integration och religion. (Från ÅK 7 och uppåt)
Boka möte: amanah.se/kontaktaoss/

Förintelsens ögonvittnen
Nu finns bara ett par kvar av Förintelsens ögonvittnen som kan berätta.
Ett av dem är Lea Gleitman (bilden). Vi planerar nu att även erbjuda möten med
barn och barnbarn i till överlevare.
För mer information, kontakta Anita Marcus 0709-45 55 81.

