
Judiska centralrådet i Sverige

Judiska centralrådet ( JC) bildades den 29 no-
vember 1953 av de mosaiska församlingarna i 
Stockholm, Göteborg, Malmö och Norrköping.  
Årliga överläggningar mellan församlingarna fö-
rekom redan ett antal år innan det officiella kon-
stituerandet. JC är i dag en sammanslutning av 
de judiska församlingarna i Sverige, vilka har till 
syfte att möjliggöra ett judiskt liv i det lokala upp-
tagningsområdet. Sedan år 2002 är JC registrerat 
som trossamfund. JC:s uppdrag i dag är – förut-
om att främja judendomen lokalt – också att på 
nationell nivå initiera, driva och bevaka frågor av 
betydelse för den judiska, nationella minoriteten 
och judenheten i Sverige.

Den judiska närvaron i Sverige går tillbaka 
långt i tiden. Redan 1557 hittar man ett judiskt 
namn bland de läkare som är verksamma vid 
Gustavs Vasas hov. 1681 låter två judiska familjer 
från Holland döpa sig i Stockholm. Det är dock 
först mot slutet av 1700-talet som judar tillåts 
bosätta sig i Sverige utan att först konvertera till 
kristendomen. Den förste att göra detta är stäm-
pel- och sigillgravören Aaron Isaac. Aaron Isaac 
grundar sedan den första judiska församlingen i 
Stockholm. Under åren från 1782 upprättar den 
svenska riksdagen det så kallade ”Judereglemen-
tet” som begränsade vad judar fick göra och var 
de fick bo. Den judiska församlingen ges också 
vid denna tid tillstånd att bygga en synagoga i 
Stockholm och i tre andra städer. Församlingar 
bildas sedan i Göteborg, Norrköping och Karls-
krona. 1815 upphävs judereglementet och 1870 
får judarna i Sverige fullständiga medborgerliga 
rättigheter. 1871 bildas församlingen i Malmö. 
Den judiska gruppen erhåller genom riksdagsbe-
slut status som nationell minoritet sedan år 1999.

Att vara jude är ett sätt att leva och juden-
domen ett sätt att se världen. Ett citat ur tredje 
Moseboken är centralt i judendomen: ”Du skall 

inte hysa hat till 
Din broder i 
Ditt hjärta, Du 
skall älska Din 
nästa som Dig 
själv”. Tron på 
att det finns 
en Gud och e n 
mänsklighet – 
inför Gud är alla 
människor likvärdiga – är andra viktiga grundpe-
lare i den judiska tron. Grundläggande är också 
tron på judarnas historiska uppgift som Guds 
vittnen och spridare av Hans förkunnelse och 
bud. Det är endast i den bemärkelsen som judarna 
är ”det utvalda folket”. 

En stor del av judendomen kretsar kring 
livscykeln. Här återfinner vi riter som Brit Mila 
(manlig omskärelse), namngivning, Bar Mitsva/
Bat Mitsva (det tillfälle i livet då pojkar och 
flickor uppnår den religiösa myndighetsåldern) 
samt vigsel, skilsmässa och begravning. En annan 
central del är givetvis högtiderna varav de mest 
centrala är Shabbat (Sabbat; firas varje lördag), 
Jom Kipur (Försoningsdagen), Chanuka (Tem-
pelinvigningsfesten), Pesach (Påsk) och Sukot 
(Lövhyddofesten). 

JC har en vision att alla som uppfyller kriteri-
erna för att bli medlemmar i en judisk församling 
också blir det och att en stark judisk gemenskap 
ska trygga en judisk framtid i Sverige. Den judis-
ka gruppen ska vara väl integrerad i det svenska 
samhället utan att assimileras. Verksamheten be-
drivs i de lokala judiska församlingarna i Stock-
holm, Göteborg, Malmö, Borås, Helsingborg, 
Uppsala och Västerås. JC uppskattar att antalet 
judar uppgår till cirka 20 000 (enligt den judiska 
lagens definition) varav ca 8 500 är medlemmar i 
de judiska församlingarna i Sverige. 
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Medlemmar: 8 642
Församlingar: 4
Bildades: 1953


