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Judiska Centralrådet
Box 7427
103 91 Stockholm

Arbetsmarknadsdepartementet

Bidrag till ökad säkerhet för den judiska minoriteten
Regeringskansliets beslut

Regeringskansliet beslutar att ge Judiska Centralrådet ytterligare bidrag
för finansiering av åtgärder i syfte att öka säkerheten och minska
utsattheten för den judiska minoriteten i samhället.
Bidrag lämnas med högst 500 000 kronor. Kammarkollegiet ska efter
rekvisition betala ut medlen till Judiska Centralrådet från det under
utgiftsområde 1 Rikets styrelse uppförda anslaget 7:1 Åtgärder för
nationella minoriteter, ap. 2. Rekvisitionen ska ha kommit in till
Kammarkollegiet senast den 31 november 2012.
Judiska Centralrådet ska efter bedömning av behov av säkerhetshöjande
insatser fördela medlen till judiska församlingar, föreningar,
organisationer m.fl. som bedriver verksamhet för den judiska
minoriteten. Bidraget är en del i den särskilda satsningen för den judiska
minoritetens interna säkerhetsarbete 2012.
Judiska Centralrådet ska senast den 1 april 2013 till Regeringskansliet
(Arbetsmarknadsdepartementet) med kopia till Kammarkollegiet, ge in
en slutrapport innehållande bl.a. information om
• Vilka församlingar, föreningar, organisationer m.fl. som erhållit
bidrag,
• storleken på dessa bidrag,
• till vilka åtgärder medlen har använts, och
• vilka effekter som uppnåtts med hjälp av bidragen.
Eventuellt outnyttjade medel ska återbetalas till Kammarkollegiet på
bankgironummer 5052-5781. Regeringskansliets allmänna villkor för
bidrag till föreningar, stiftelser m.fl. ska följas av bidragsmottagaren
(bilaga).
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Motiv till Regeringskansliets beslut

I december 1999 beslutade riksdagen att anta förslagen i regeringens
proposition 1998/99:143 Nationella minoriteter i Sverige (bet.
1999/2000:KU6, rskr. 1999/2000:69). Judarna är en av de nationella
minoriteterna. I februari 2000 ratificerade Sverige Europarådets
ramkonvention om skydd för nationella minoriteter (ramkonventionen)
och den europeiska stadgan om landsdels- eller minoritetsspråk
(språkstadgan). I och med detta har Sverige åtagit sig att särskilt värna
om dessa minoritetsgrupper.
Undersökningar visar att trots att toleransen ökar i samhället, har
antisemitiska åsikter inte minskat i samma omfattning. Den judiska
minoriteten utsätts för antisemitiska hatbrott och trakasserier. Även
barn utsätts för trakasserier i sin vardag. En del judar i Sverige undviker
att visa öppet att de tillhör den judiska minoriteten. Antisemitiska
yttringar och annat negativt bemötande som grundar sig på rasistiska
föreställningar är aldrig acceptabla i ett demokratiskt samhälle.
Den judiska minoriteten vidtar i dag betydande åtgärder för att öka
säkerheten vid synagogor, föreningslokaler och vid andra arrangemang.
Dessa åtgärder behövs för att människor ska känna sig säkra. Regeringen
har under 2012 avsatt 4 miljoner kronor, varav 3,5 miljoner kronor redan
är utbetalade, till att stärka den judiska minoritetens egna, interna
säkerhetsinsatser. Regeringens satsning görs i samråd med den judiska
minoriteten.
På Regeringskansliets vägnar
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