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FÖRORD

EN PRAKTISK GUIDE TILL BROTTSBEKÄMPNING

Vi
måste
se till att
friheten
och
rättigheterna
för Europas
medborgare garanteras och skyddas väl. Den senaste tiden
har offentliga utrymmen över hela Europa, och särskilt gudstjänstlokaler och
andra platser som relaterar till religiösa
församlingar, såsom museer eller skolor,
utsatts för en ökande nivå av terrorhot.
Detta hot gäller alla trosuppfattningar, vilket framgår av attacken vid den romersk-katolska basilikan Notre-Dame de Nice,
Frankrike, i oktober 2020, synagogan i
Halle i Tyskland ett år tidigare och attacker mot moskéer i ett antal medlemsstater.
Ansvaret för att trygga säkerheten ligger
främst hos nationell lagstiftning, men EU
spelar en allt större roll. Det finns ett tydligt behov av att gå samman och arbeta
tillsammans, över hela Europa och mellan olika intressenter. Detta framhålls i
EU:s säkerhetsunions strategi och EU:s
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agenda för terrorismbekämpning. För
att främja detta samarbete och förbättra
skyddet av gudstjänstlokaler publicerade Europeiska kommissionen under
2020 en uppmaning till projektförslag
med en budget på 20 miljoner euro. En
av de viktigaste prioriteringarna är att
öka samarbetet mellan religiösa församlingar och brottsbekämpande myndigheter. SASCE-projektet, finansierat av EU:s
fond för inre säkerhet – för polis, syftar till
att uppfylla denna prioritering. För första
gången arbetar fyra stora trosuppfattningar tillsammans för att förbättra skyddet
av gudstjänstdeltagare genom en rad
verktyg som konkret kommer att bidra till
vårt gemensamma mål. Denna guide är
ett viktigt steg mot att skydda gudstjänstlokalerna och därmed att skydda religionsfriheten i Europa.
Laurent Muschel
Director for Internal Security
DG Home - European Commission
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FÖRORD

EN PRAKTISK GUIDE TILL BROTTSBEKÄMPNING

2020 var ett år av social oordning och
djup global polarisering. Den betydande
ökningen av extremism och den breda
spridningen av konspirationsteorier hade
tydliga effekter på trossamfund. Pandemin har skapat sociala förutsättningar
där rasism och extremism frodas. Extremism, hatbrott och terrorism har inneburit större utmaningar för trossamfund och
samhället som helhet. Även om det inte
registrerades några storskaliga attacker
i Europa det senaste året har en serie
småskaliga attacker observerats: knivattacker i Storbritannien, fordonsattack i
Frankrike och skottlossning från fordon i
tyska Hanau i februari 2020. Varje attack
är en bister påminnelse om att terrorhotet
kvarstår, särskilt mot de så kallade mjuka
och sårbara målen, oavsett trosuppfattning. Som vi har sett med attacken mot
synagogan i Halle den 9 oktober 2019
försökte förövaren döda muslimer på en
närliggande restaurang när han insåg att
han inte skulle lyckas döda judar. Solidaritet och samarbete mellan trossamfund
är avgörande; en attack mot ett samfund
är en attack mot alla samfund.
Brottsbekämpande myndigheter har alltid spelat en avgörande roll i skyddet av
olika grupper, och särskilt trossamfund.
Många attacker har undvikits tack vare
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deras fantastiska ansträngningar, engagemang och hängivenhet. Dialogen mellan brottsbekämpande myndigheter och
religiösa församlingar måste dock utvecklas ytterligare, särskilt mot bakgrund av
de eskalerande hatbrotten. Denna guide
har utformats för att tillhandahålla kunskap och verktyg för brottsbekämpande
myndigheter, civilsamhället och representanter för andra myndigheter i syfte
att förstå kulturell känslighet och tillämpa
denna kunskap i fältet.
Guiden syftar till att stärka säkerhetsmedvetande, förtroende och samarbete
mellan civilsamhället och nationella myndigheter och upprätta effektiva kommunikationskanaler mellan församlingsledning och offentlig brottsbekämpning.
Vi tackar er för att ni bistod oss och
vi uppmuntrar starkt företrädare för
brottsbekämpande myndigheter att vidareutveckla sin expertis genom att utforska den här guiden. Vi bjuder in er
att samarbeta med församlingsledare i
kampen mot hatbrott och diskriminering,
och att säkerställa församlingarnas och
de religiösa gruppernas säkerhet i hela
Europa.

Dr Jørgen Skov
Sørensen

Ron Eichhorn

Iman Atta

Ophir Revach

Generalsekreterare
för Konferensen för
europeiska kyrkor

Ordförande
European Buddhist Union

Direktör,
Faith Matters

VD
SACC by EJC
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EN PRAKTISK GUIDE TILL BUDDHISM

EN PRAKTISK GUIDE TILL BROTTSBEKÄMPNING

H U V U D STRÖ M M A R
Buddhismen spred sig över stora delar av Asien och utvecklades på mycket
varierande sätt, och upptog ofta värden
från lokala kulturer om de inte stred mot
Buddhas grundläggande lära. Några av
dessa är kända som “Dharmas fyra insegel”, de fyra grundläggande upptäckterna som Buddha gjorde under sin
upplysningsprocess under bodhiträdet,
och som är centrala i läran i de flesta buddhistiska skolor, även om deras tolkning,
formulering och betoning kan variera:

I N LE D N I NG
Buddhismen började med Buddha, som föddes vid gränsen mellan Indien
och Nepal för över 2 550 år sedan. “Buddha” betyder “en som är vaken”, i
betydelsen att ha “vaknat upp” till verkligheten. Buddhas lära är en väg för
andlig utveckling som gradvis leder till sann frihet: utvecklingen av djupt
lugn och gränslös medkänsla, samt insikt i sinnets sanna natur.
Eftersom buddhismen inte innefattar tillbedjan av en skapargud är det inte
en religion i västerländsk mening. Buddhismen delar egenskaper med både
religion, filosofi och vetenskap, men kan ändå inte reduceras till någon av
dessa.

- 10 -

•

Alla sammansatta saker är
obeständiga.

•

Alla känslor är
otillfredsställande.

•

Alla fenomen är utan
inneboende existens.

•

Nirvana är bortom
ytterligheter.

Buddhister i alla traditioner tar sin tillflykt
till det som kallas de tre juvelerna. Den
första är Buddha, som kan förstås som
den historiska Buddha, men också som
principen om uppvaknande, upplysning,
Buddha-naturen, som är inneboende
i alla kännande varelser. Den andra är
Dharma, den lära som ges av Buddha,
men också vägen som leder till Buddhaskap. Den tredje är Sangha, de vigda munkarnas och nunnornas gemenskap, men
också dem som har gått vägen och som
gör sällskap med alla dem som vill uppnå
Buddhaskap.

För närvarande delar den vanligaste
klassificeringen in de flesta befintliga
traditionerna i tre huvudströmmar: Theravada-, Mahayana- och Vajrayana-buddhismen. Dessa traditioner motsvarar läror
som Buddha gav under sin livstid, och
kallas det första, andra och tredje igångsättandet av dharmahjulet.
Theravada, De äldres väg, är baserad
på Buddhas grundläggande lära, vilken
är att avstå från alla typer av ondska, att
samla allt som är bra och att rena sinnet.
Detta är gemensamt för alla buddhistiska skolor och kan genomföras genom
utbildning i etiskt uppförande, meditation
och insiktsvishet. För att göra framsteg
i theravada förväntas man leva ett klosterliv och följa den ädla åttafaldiga vägen
(rätt syn, rätt avsikt, rätt tal, rätt handlande, rätt yrke, rätt strävan, rätt uppmärksamhet och rätt koncentration). Idag
finns theravadabuddhismen huvudsakligen i Sri Lanka, Myanmar, Laos, Kambodja, Thailand och södra Vietnam.
Mahayana betyder “Stora vagnen”, eftersom det främjar idealet av bodhisattvan,
som lovar att fördröja sin upplysning till
dess att alla kännande varelser har nått
Buddhaskap. Genom att utöva generositet, etiskt beteende, tålamod, flit, meditativ koncentration och vishet är det möjligt
att inse sinnets innersta natur, vilken är
Buddha-naturen, vishetens och den obegränsade medkänslans oskiljaktighet.
Mahayana inkluderar Rena land- och
chan-/zenbuddhism i Kina, Japan, Korea
och norra Vietnam.

- 11 -

Vajrayana, “Diamantvagnen”, bygger på
theravadas och mahayanas filosofi och
praktik, men för att nå upplysning använder den också mantra, visualiseringar och
yogiska metoder för att transformera de
fem störande känslorna, vilka är stolthet,
ilska, svartsjuka, girighet och förvirring,
till de fem motsvarande visdomarna som
är deras verkliga innersta natur. Vajrayana, som även kallas tantrayana, har utvecklats i de stora buddhistiska universiteten i norra Indien och överfördes mellan
800- och 1200-talet i Tibet, Nepal, Mongoliet, Bhutan, samt Republiken Kalmykia i
Ryssland och Shingon-traditionen i Japan.

BUD D HISM I E U ROPA
Det ömsesidiga inflytandet mellan Buddhism och europeisk kultur går tillbaka till
Alexander den stores erövring av det
antika persiska riket. Det indogrekiska
Gandhara-riket som uppstod som resultat blev början på ett mer intensivt och
bestående samspel mellan buddhism
och hellenism som varade i cirka sju århundraden.
Tvåhundratalets kyrkofader Klemens
av Alexandria nämner buddhistmunkar
från det grekisk-indiska riket Baktrien
när han gör en lista över de forntida filosofier som influerade grekisk filosofi. I
och med kristendomens framväxt i det
romerska riket under 300-talet, och de
islamiska erövringarna av Persien och
Indien på 700-talet, gick förbindelserna
med buddhismen som existerade i den
antika världen till stor del förlorade.

Sedan 1960-talet, med ankomsten zenbuddismens ankomst i Europa, och ett
ökande antal tibetanska lamor efter den
kinesiska invasionen av Tibet år 1959,
samt instruktörer i Vipassanameditation,
växer europeisk buddhism snabbt. Från
1970 till 2000 växte till exempel antalet
buddhistiska organisationer i Storbritannien från 74 till 400 och i Tyskland från
40 till 500. Antalet buddhister i Europa
har sedan dess ökat kontinuerligt, vilket
också är fallet i Nord- och Sydamerika,
Australien och Afrika. Givet de tillgängliga uppgifterna uppskattar vi att det i
dag finns över 4 miljoner människor som
självidentifierar sig som buddhister i Europa.

Även om en fast buddhistisk närvaro i Europa är tydligt etablerad sedan
1960-talet och framåt går dess rötter
mycket längre tillbaka och kan spåras
tillbaka till slutet av 1800-talet, i och
med grundandet av Pali Text Society i
Storbritannien, och början av 1900-talet
med skapandet av de första nationella
buddhistiska föreningarna och de första
theravadaklostren. Den första europeiska buddhistiska kongressen ägde rum i
Berlin 1933.
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BUDDHISTISKA TRADITIONER
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T E M P L ET
De flesta av de buddhistiska traditionerna som överförts genom
århundradena i ett stort antal länder
och kulturer i Asien finns idag i Europa, vilket återspeglar den rika
mångfalden av det kulturella, andliga och filosofiska arvet som Buddha
lämnade till de över 500 miljoner
buddhistiska utövare som världen
räknar idag. Alla dessa traditioner har gemensamt användningen
av ett tempel, vilket är platsen där
munkar, nunnor och lekmän regelbundet samlas för att meditera, recitera lyckönskande böner, utföra
ritualer, hålla ceremonier, ta emot
undervisning och överföringar, delta
i seminarier, vigas och initieras.

Buddhistiska tempel varierar avsevärt beroende på tradition. Japanska och koreanska zentempel är
enkla i sin stil, med lite eller ingen
dekoration, medan de tibetanska,
mongoliska, bhutanesiska och kinesiska templen och klostren är väldigt
färgrika och rikt utsmyckade med
skulpturer, målningar och broderier. Theravadatemplen har också sin
egen kulturella och konstnärliga stil
beroende på om de finns i Thailand,
Sri Lanka, Myanmar, Kambodja eller
Laos. I Europa tenderar centren att
reproducera kulturella inslag från
sina respektive skolor, men gör det
mest genom att anpassa inredningen, särskilt om det gäller tempel i
stadsmiljö, vilket ofta är fallet.

I asiatiska länder är templen ofta en del
av ett kloster och används dagligen av
munkar eller nunnor som bor där, men
lekmän går i allmänhet bara till templet då
och då för att be eller göra offer till munkarna och nunnorna, eller vid speciella
tillfällen. Situationen i Europa är något
annorlunda. Det är inte lätt att vara munk
eller nunna i det europeiska samhället,
bland annat för att det inte finns någon
västerländsk tradition att ge offer eller
mat till kloster, vilket är fallet i buddhistiska länder. Att gå på stan med rakat huvud och röda, gula, grå eller svarta kläder
kan potentiellt skapa fientlighet. Det finns
många vigda munkar och nunnor i Euro-

pa, men de flesta lyckas hålla sina löften
genom att leva i klostersamfund. Tempel
i städer kan vanligtvis inrymma mellan 15
och 150 utövare, vilka oftast sitter på kuddar under sessionerna, med några stolar
för de äldre. Centren på landsbygden kan
inrymma flera hundra, beroende på storlek. När kända mästare besöker Europa
hyrs salar för att inrymma de tusentals
människor som vill delta i föreläsningarna. När Dalai Lama besöker blir salar för
över 20 000 personer lätt fullsatta. Detta
är också problematiskt ur säkerhetssynpunkt, särskilt när dessa mästare är
politiskt utsatta.
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DE HUVUDSAKLIGA HÖGTIDERNA
I motsats till abrahamitiska religioner finns det ingen veckovis helgdag reserverad
för andlig utövning. Nymånen är början på månvarvet. Enligt vissa traditioner föddes
Buddha vid fullmåne, enligt vissa vid halvmåne och enligt andra vid nymåne. Så är
också fallet för hans avsägelse, hans upplysning, hans första predikan, hans övergång
till Nirvana och många andra viktiga händelser i hans liv som inträffade vid full- eller
nymåne. Förr i tiden sågs fullmåne- och nymånedagar som högtider i många buddhistiska länder, och människor uppmuntrades att ägna sin tid åt andlig utveckling. Det
var först under kolonialtiden som högtider byttes till söndagar. Med tanke på detta
försöker nu vissa buddhistiska länder återinföra det tidigare månbaserade systemet
för högtider.

SAMARBETE MED MYNDIGHETERNA

EN PRAKTISK GUIDE TILL BROTTSBEKÄMPNING

Varje medlemsstat i Europeiska unionen har olika sätt att erkänna religioner
och filosofiska system och att samarbeta med dem. I vissa länder accepteras buddhismen eftersom det råder religionsfrihet, medan i andra länder
måste ett antal villkor uppfyllas och ett lagstiftningsförfarande följas för
att erkännas och dra nytta av ekonomisk finansiering och andra fördelar,
såsom att lära ut buddhismen i skolor. Sedan terrorattackerna av Daesh år
2015 ingår i flera europeiska länder de buddhistiska nationella föreningarna i de samråd som regeringen organiserar med de främsta religionerna,
vilket är fallet i Frankrike, där inget ekonomiskt stöd ges till religioner. Sedan
2015 har en officiell arbetsgrupp med alla erkända religioner och fritänkare
träffats två gånger om året i Belgien, en gång med premiärministern och
en gång med justitieministern. Buddhismen är i slutskedet av processen
för officiellt erkännande och kommer att bjudas in från 2021 och framåt.
Det belgiska inrikesdepartementet och justitiedepartementet har gemensamt inlett en granskning för att säkra gudstjänstlokaler för religioner. Ett av
de viktigaste buddhistiska templen utvärderades under 2020 och ett antal
rekommendationer har gjorts beträffande larmsystem, videoövervakning,
förebyggande, evakuering, handlingsplaner vid terrorattacker, närvaro av
misstänkta föremål, beväpnade människor etc. Det kommer att anslås offentliga medel för genomförandet av vissa av de föreslagna åtgärderna.

Det finns många speciella dagar i buddhismen, beroende på de olika traditionerna,
till minne av historiska händelser eller buddhistiska mästare enligt skolorna. Den viktigaste dagen för buddhister över hela världen är dagen för Vesak, till minne av Buddhas födelse, hans upplysning under bodhiträdet och hans bortgång. Det firas på
fullmånedagen i maj, men inte på samma datum i alla länder. Vissa traditioner firar
den vid halvmåne och andra vid fullmåne. Förenta nationerna fastställde att Vesak år
2021 inträffade den 26 maj, 15 maj år 2022, 4 maj år 2023, 22 maj år 2024 och 12 maj
år 2025.
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ANTIBUDDHISM

EN PRAKTISK GUIDE TILL BROTTSBEKÄMPNING

I den allmänna europeiska opinionen
betraktas buddhismen generellt som
en fredlig och tolerant filosofi. Det finns
ingen riktig antibuddhismorganisation,
jämfört med de antisemitiska och antimuslimska rörelserna. Det finns inga
konspirationsteorier
som
involverar
buddhismen och den ses inte som en
fara för det västerländska samhällets
grund. På senare tid har dock buddhister
och deras tempel blivit mål för extremister på grund av ökande antikinesisk och
antiasiatisk rasismen, särskilt i USA. Covid-19-pandemin, som till och med av den
amerikanska presidenten kallats för det
“kinesiska viruset”, har ökat denna tendens, som gradvis vinner mark i Europa,
där stora asiatiska minoriteter har bosatt
sig under andra hälften av 1900-talet.
I USA utsattes kinesiska invandrare på
1850-talet för uteslutning och våld, och
deras buddhistiska och taoistiska tempel
vanhelgades och sattes ibland i brand.
Detta var ett fenomen närmare ren rasism
än antibuddhism. En annan faktor var kriget med Japan på 1940-talet, när japanska
amerikaner placerades i koncentrationsläger och deras präster klassificerades
som ett hot mot den nationella säkerheten – deras buddhistiska tro ansågs vara
oamerikansk. När sydostasiaterna anlände på 1970-talet, varav många flydde krig
pådrivna av den amerikanska militären,
blev de tillsagda att deras kulturer och
buddhistiska traditioner inte hörde hemma där. Asiatiska amerikaner upplever
nu en ny våg av religiös intolerans och
rasfientlighet. En kraftig ökning av våldsamma attacker har bevittnats under det
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senaste året. I Atlanta-skjutningarna den
16 mars 2021 bragtes åtta personer om
livet, varav sex var kvinnor av asiatisk
härkomst, inklusive den 63-åriga buddhisten Yong Ae Yue. Hennes tragiska
död inträffade efter månader av obevekliga rasistiska hån och våldshandlingar
mot asiatiska amerikaner, inklusive det
meningslösa överfallet på 84-åriga Vicha
Ratanapakdee i San Francisco. Hans dotter, som själv hade antastats två gånger
under det senaste året och uppmanats
att återvända till Asien eftersom “asiater
orsakade coronaviruset”, beskrev sin far
som en hängiven thailändsk buddhist.
Under november 2020 vandaliserades
sex vietnamesisk-amerikanska tempel
i ett område som kallas “Little Saigon” i
Orange County, Kalifornien. Vid ingången till Huong Tich-templet vanställdes
15 Buddha- och Bodhisattva-statyer i
sten med svart sprayfärg. På baksidan av
en av dem målades ordet “Jesus” vertikalt nerför ryggen. Den 2 mars 2021 skadades buddhisttemplet Higashi Honganji
i “Little Tokyo” i Los Angeles då fönster
krossades, lyktor förstördes och egendomen sattes i brand.
Situationen i Europa är något bättre,
men försämras. Under nazistregimen i
Tyskland fördrevs kinesiska invånare eller fördes till koncentrations- och tvångsarbetsläger. Men den mest utbredda
antiasiatiska rasismen inträffade under
årtiondet efter Tysklands återförening.
Målen var mestadels migranter från Vietnam som ursprungligen kom till Östtyskland som en del av ett program för att
få in arbetare från andra kommunistiska
- 19 -
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regimer. Nästan 60 000 kontraktsanställda från det sydostasiatiska landet bodde
i Östtyskland när Berlinmuren föll 1989.
Två år senare attackerade nynazister
vietnamesiska handlare i Hoyerswerda i
Sachsen. De bildade också en folkmassa utanför ett boende för migranter och
skrek glåpord till de boende. De värsta
anti-invandrarupploppen ägde rum i Rostock-Lichtenhagen 1992, då omkring 2
000 högerextremister angrep och satte
eld på ett bostadshus fyllt med vietnamesiska kontraktsanställda. Tusentals åskådare applåderade enligt uppgift extremisterna, medan polisen gjorde mycket
lite för att stoppa attackerna.
I Frankrike började medlemmar ur den
indokinesiska eliten anlända i slutet av
1800-talet, liksom kinesiska entreprenörer från provinsen Wenzhou, en region
som är känd för handel med ädelstenar
såsom jade. Idag kommer asiaterna huvudsakligen från Kina, från de tidigare franska kolonierna Kambodja, Laos
och Vietnam, och från Japan och Korea.
Frankrikes asiatiska minoritet är fortfarande mycket lokaliserad, med cirka 90
% bosatta i Paris och de inre förorterna,
särskilt i nordost. Det finns ytterligare minoriteter i Lyon och Marseille. Rasism mot
människor av asiatisk härkomst baseras
på rasifierade stereotyper som uttrycks i
så kallade mikroaggressioner i vardagen.
Bland de skadliga stereotyperna finns
förmenta band till maffian och hypersexualisering av asiatiska kvinnor. Den
nuvarande hälsokrisen har belyst och
återaktiverat fantasier relaterade till dålig hygien, matvanor och anklagelser om
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konspiration.
Den burmesiska arméns förföljelse av
rohingya-minoriteten och den nationalistiska antimuslimska attityden från en liten
skara buddhistiska munkar som manipulerats av armén i Myanmar har ådragit
sig fördömanden från den internationella
opinionen och av den muslimska världen i synnerhet, med återverkan i europeiska länder. Denna attityd i strid med
buddhismen har också kritiserats starkt i
den buddhistiska världen, inklusive den
buddhistiska hierarkin i Myanmar. European Buddhist Union har skrivit ett öppet
brev till högste generalen för den burmesiska armén vari de inte bara uttrycker fördömande av militärkuppen den 1
februari 2021 utan också av behandlingen av rohingyer och ber att alla etniska
minoriteter, oavsett om de är muslimer,
buddhister, hinduer, kristna, sikher eller
tillhör någon annan religion eller filosofi,
respekteras i sin livsstil och åtnjuter fullt
medborgarskap. Detta öppna brev har
kommunicerats av EBU till ordförandena för de europeiska institutionerna och
andra relevanta europeiska beslutsfattare och av de nationella buddhistiska föreningarna till deras respektive regeringar.

E X E M P E L PÅ A N TIB U D D H ISTISK A B ROTT
Den 11 september 2010 blev ett buddhisttempel under uppförande i Åbo, Finland, måltavla för en mordbrandsattack. Enligt räddningstjänsten brändes byggnadens väggar
och tak, men snabba åtgärder förhindrade ytterligare skador. Detta var inte första
gången templet för den vietnamesiska buddhistgemenskapen i Finland vandaliserades. Ari Vuokko, organisationens vice president, sa att det lutar mot “hatbrott” som
den främsta orsaken till denna attack, att buddhistiska familjer har blivit måltavlor för
många attacker och att denna nya vandalism har skrämt samfundet. Bara en vecka
före denna händelse gjordes ett försök att förstöra altaret, sätta eld på några böcker
och att bränna lakan som hängts upp för att torka utanför templet.
I Sverige vanhelgade någon år 2018 en Buddha-staty i Sverige genom att kasta ner
den från altararrangemanget utanför ingången till Stockholms buddhistiska Vihara,
ett lankesiskt tempel vid gränsen till Stockholmsförorten Jakobsberg/Järfälla. Detta
har hänt två gånger under rohingya-minoritetskrisen i Myanmar. En burmesisk munk
bodde i templet tillsammans med några lankesiska munkar. Munkarna varnades av
några vänligt sinnade invandrarungdomar att någon aggressiv handling kunde inträffa. Vid andra tillfällen möttes munkarna av aggressiva attityder från några ungdomar ur en invandrargrupp på de närliggande gatorna, men några av deras vänner
kunde lugna dem. Lekmedlemmar i Viharan har också stött på hatpropaganda. 2011
vandaliserades fönster i ett vietnamesiskt tempel i Bjuv, en liten stad i södra Sverige,
flera gånger genom stenkastning, troligen av ungdomar. I båda nämnda fall gjordes
anmälan till polisen, men inga ytterligare utredningar har gjorts. Det svenska buddhistiska samfundet har tagit upp dessa ärenden i dialog med polischefen för den regionala polisen vid ett möte som anordnades av Myndigheten för stöd till trossamfund.
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IN L E D N IN G
Kristendomen är en monoteistisk religion baserad på Jesu
Kristi läror, liv och person. Ordet “kristen” betecknar Kristi efterföljare. De bekänner i allmänhet Jesus från Nasaret som
Kristus (Messias), världens Gud och Frälsare. De flesta kristna
tror på den treeniga Gud (treenighet): Fader, Son och helig
ande.
Idag är mer än en tredjedel av världens befolkning kristen
(cirka 2,4 miljarder). Även om flera organisationstyper används av kristna samfund runt om i världen är kyrkan den
specifika kristna institutionen, och dess viktigaste symbol är
korset. Den normativa texten för alla kristna är Bibeln (den
Heliga skrift).
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1 . D E N Ö STO RTO D OX A KY RK A N ( O )
Den ortodoxa kyrkan (cirka 250 miljoner) är ett samfund av självstyrande systerkyrkor
förenade i samma tro, sakramentala liv, struktur och kanonisk disciplin. Varje kyrka
styrs av en synod (ett råd), som leds av en primatbiskop, som kan vara en patriark, en
ärkebiskop eller en metropolit. Prästerskapet följer prästorderns tregradiga struktur.
Präster och diakoner tillåts att gifta sig eller förbli celibata, medan biskopar alltid är
celibata. Endast män kan prästvigas. Klostren, vilka alla följer samma disciplinregler,
har en fundamental roll i kristna troendes andliga liv: de utgör ofta populära destinationer för pilgrimsfärder och religiösa fester.

2. D E N RO M E RSK-K ATO L SK A KY RK A N ( C )
Världens största kyrka (cirka 1,3 miljarder).
Kyrkans överhuvud är påven, biskopen i Rom och Vatikanstatens suverän. Det är en
apostolisk kyrka enligt traditionen och arvet från Kristi apostlar. Det interna systemet
med lagar och principer som organiserar och styr kyrkans liv kallas “kanonisk lag”.
Prästerskapet är uppdelat i tre ordnar: biskopen – ansvarig för en territoriell enhet
som kallas ett “stift” eller “eparki”, prästen – ansvarig för ett lokalt samfund eller församling, och diakonen – hjälper biskoparna och prästerna i deras ämbete. Prästskapet är reserverat för celibata män. Biskoparna i ett land eller en region är medlemmar
i den nationella eller regionala biskopskonferensen. Klosterlivet, som rör dem som
har valt att hänge sig åt Gud i samfund som är avskilda från det världsliga livet, har en
viktig plats. Religiösa ordnar, samfund och kloster följer sina egna regler.

3 . P ROTE STA N TISK A KY RKO R ( P )
De har en betydande mångfald av samfund, inklusive de historiska som har sitt ursprung i 1500-talets reformation: lutheranism, kalvinism, anabaptism, baptism, metodism eller de senare: evangelism, pingströrelsen etc. Denna kyrkliga mångfald leder till
mycket olika teologiska strömmar, från liberalism till konservatism. Idag finns det mer
än 800 miljoner protestanter runt om i världen. I allmänhet är liturgin mer förenklad
än i de ortodoxa eller katolska traditionerna, och innehåller färre religiösa ritualer. De
som leder ritualerna kallas “präster” eller “pastorer”, och kan gifta sig. Sedan mitten
av 1900-talet kan kvinnor accepteras i prästerskapet.
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4 . A N G LI KA N S K A KYR K A N (A )

K RISTE N D O M E N I E U RO PA

Anglikanismen består av engelska kyrkan och den globala anglikanska gemenskapen. Den uppstod ur den engelska reformationen på 1500-talet, när kung Henrik VIII
förkastade den romersk-katolska påvens auktoritet och inrättade en oberoende kyrka i England. Unikt för de anglikanska kyrkorna är att de är både katolska och reformerade/protestantiska.

De första kristna samfunden i Europa grundades av Jesu lärjungar under det
första århundradet e.Kr. År 313, efter århundraden av förtryck och förföljelser,
fick de kristna friheten att utöva sin religion genom ediktet i Milano, utfärdat av
Konstantin den store. År 380, i och med ediktet i Thessaloniki, som utfärdades
av kejsaren Theodosius I, blev kristendomen det romerska rikets statsreligion.
Under 1100-talet bröts västlig och östlig kristendom från varandra, och på
1500-talet delade den protestantiska reformationen Västeuropa mellan katoliker och protestanter.
I Europa har kristendomen haft en stark inverkan på alla aspekter av det sociala livet, inklusive den politiska och sociala ordningen, ekonomi, vetenskap,
konst, utbildning, social välfärd och och sjukvård. Kyrkorna har organiserat och
fortsätter att organisera skolor, universitet, sjukhus, vårdhem för behövande,
barnhem, nationella eller internationella humanitära organisationer, och är idag
en av världens viktigaste icke-statliga tillhandahållare av sociala tjänster, utbildning och vård.
Även om Västeuropa har upplevt en nedgång i utövande av religion förblir kristendomen inte bara en historisk utan också en social och kulturell fokuspunkt
för Europa. I östeuropeiska länder spelar religiositet och religionsutövande fortsatt en ytterst viktig roll i de flesta medborgares liv.
Mer än 73 % av EU:s medborgare uppger sig vara kristna. Cirka 45 % är katoliker, 10 % protestanter och 10 % ortodoxa. Generellt sett har de nordliga länderna som Danmark, Finland, Sverige, Nederländerna och även Tyskland en
betydande protestantisk närvaro. Länder som är övervägande ortodoxa finns
i östra och södra Europa: Rumänien, Grekland, Bulgarien och Cypern. Betydande protestantiska eller ortodoxa minoriteter finns idag i hela Europa, med
antingen historiskt eller modernare ursprung på grund av migration.
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KYRKAN

Gudstjänstlokalen kallas “kyrka”, “katedral”, “basilika”, “kapell” (C, O, A och P) eller
“tempel”, “Herrens hus” (vissa P). Uttrycket “kyrka” betyder “samling för dem som kallats av Gud”. Efter helgandet blir gudstjänstlokalen för vissa kristna traditioner, såsom
katolicismen och ortodoxin, en helig plats, ett sakramentalt utrymme där en person
kan möta Gud och där Gud ger sig själv till människor genom de heliga mysteriernas
nåd, såsom dopet, nattvarden etc.
I allmänhet innefattar strukturen i en traditionell kyrka möteslokaler; det huvudsakliga
samlingsrummet (skepp, naos); helgedomen (altaret, koret), som är beläget i skeppets
fortsättning, är vanligtvis reserverat för prästerna och det är den del av kyrkan där
sakramenten firas; sidoabsider där sekundära altare kan hittas (C), eller utrymmen
anordnade för den religiösa kören (O). Det kan också finnas balkonger (orgel, kör), en
predikstol eller ambo (en upphängd konstruktion avsedd för predikande), en krypta
(underjordiskt utrymme nedanför koret med olika funktioner) och ett koromgång (en
gång som går runt altaret). Ikoner spelar en mycket viktig och synlig roll i den kristna
ortodoxa traditionen, och finns överallt i gudstjänstlokalen.
Helgedomen (altaret) är det viktigaste och heligaste området i en kyrka. Det avskiljs
från resten av kyrkan genom flera trappsteg (en upphöjd del av marken) och/eller en
avskiljande konstruktion såsom en låg barriär (altarringen), ett korskrank (jubé) eller
en ikonostas (templon). Det sista föremålet i den ortodoxa traditionen är en vägg med
ikoner utrustade med dörrar som ger tillträde till altaret för prästerna. I mitten av altaret finns ett bord, riktigt kallat “altarbordet”, på vilket nattvarden firas (“Nattvardsbord”
eller “Herrens bord” för P). I senare protestantiska traditioner är kyrkobyggnadens
struktur inte strikt definierad, men innehåller nästan alltid en gudstjänstsal med en
predikstol.

SÖ N DAG
Termen “kyrka” kan syfta på antingen:
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•

En specifik kristen gudstjänstlokal (en kyrka, t.ex. St. Nicholaskyrkan i Bari);

•

I allmän betydelse de troendes gemenskap (Guds kyrka); eller

•

I juridisk mening kyrkans organisation på lokal, regional
eller universell nivå (t.ex. Svenska kyrkan eller den romerskkatolska kyrkan).

Den första dagen i veckan för kristna, söndagen, är dagen för uppståndelsen av Jesus
Kristus, Herrens påsk. Den är särskilt tillägnad den religiösa förrättningen som kallas
“Mässa/Nattvard” (RK), “Gudomlig liturgi” (O), “Gudstjänst” (P). På söndagar samlas
kristna i kyrkan för att lyssna på Guds ord, för att tacka och prisa honom genom sånger och religiösa psalmer, för att fira Jesu Kristi död och uppståndelse och för att delta
i nattvarden. Det är en dag av glädje, ökad samhörighet med Gud i bön och med sin
nästa genom gemenskap och allmosor, och det är också en dag av veckovila för de
flesta kristna.
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JU L
Julen är firandet av Jesus enkla födelse i Betlehem för mer än 2 000 år sedan. I många länder har det blivit en populär kulturhögtid utan religiös betydelse. För många
kristna är perioden före och efter jul en tid för att ge, där uppmärksamheten fokuseras
på den andras glädje, och allmosor och omsorg för dem i nöd ökar. Förberedelserna
inför jul markeras genom adventsperioden av katoliker, anglikaner och protestanter
(de fyra veckorna före jul) och genom en fyrtio dagars fastlagsperiod av ortodoxa.
Julen firas på olika dagar – i västlig tradition den 25 december och i östlig tradition
den 6/7 januari.

PÅSK – VA RIE RA N D E DATU M
Det är den centrala och äldsta festen i den kristna liturgiska kalendern. Den firar Herrens uppståndelse, den tredje dagen (påskdagen) efter hans lidande och död (långfredagen). Påskens djupa betydelse är mänsklighetens frälsning genom Guds seger
över döden, övergången från döden till livet. Även om påsken alltid firas på en söndag
varierar datumet från år till år: det är den första söndagen efter den första fullmånen
som följer på vårdagjämningen (21 mars). Det kan finnas skillnader i datum för påskfirandet mellan de västliga kyrkorna enligt den gregorianska och östra kalendern,
vilken följer den julianska kalendern. Den liturgiska tiden och de firanden som föregår,
åtföljer och efterföljer påskhögtiden är de viktigaste i det kyrkliga livet. En särskild
plats i firandet upptas av tändandet och bärandet av ljus, en gest som symboliserar
ljusets seger över dödens mörker. Påsken har flera dagars firande. Påskgudstjänsten
firas av ortodoxa från midnatt mellan lördag och söndag.

H IM M E L SFÄ RD
Fyrtio dagar efter påsk (alltid på en torsdag) firar kristna Jesus Kristi uppståndelse i
gudomlig ära, vid Faderns högra hand. Den djupa innebörden av händelsen förstås
som upphöjningen av den mänskliga naturen tillsammans med Jesus Kristus och uppfyllandet av Guds plan för frälsning för alla människor.
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Femtio dagar efter påsk (alltid på en söndag) firar kristna den Helige Andens nedstigning över Jesu Kristi lärjungar. Pingst, även kallad pingstdagen (pingsten), anses
vanligtvis vara årsdagen för kyrkans inrättande, utgångspunkten för missionsarbetet
för det kristna evangeliets.

AVSOMNANDE

HIMMELSFÄRD/

PINGST

HIMMELSFÄRD

PÅSK

H IM M E L S FÄ R D (C ) ELLER AVSOMN AN D E (O)
Det är den viktigaste katolska och ortodoxa festen tillägnad Jungfru Maria, Jesu moder. För katoliker markerar den jungfru Marias kroppsliga uppstigning till himlen, medan den för ortodoxa markerar hennes avsomnande eller “Guds moders avsomnande”.
Det är en viktig fest under vilken pilgrimsfärder och processioner tillägnade Guds
Moder organiseras.

2021

2022

2023

2024

2025

25 dec

25 dec

25 dec

25 dec

25 dec

(C, P, A, O)

(C, P, A, O)

(C, P, A, O)

(C, P, A, O)

(C, P, A, O)

7 jan (O)

7 jan (O)

7 jan (O)

7 jan (O)

7 jan (O)

4 apr

17 apr

9 apr

31 mar

(C, P, A)

(C, P, A)

(C, P, A)

(C, P, A)

JUL

P IN G ST

20 apr
(C, P, A, O)

2 maj (O)

24 apr (O)

16 apr (O)

5 maj (O)

13 maj

26 maj

18 maj

9 maj

(C, P, A)

(C, P, A)

(C, P, A)

(C, P, A)

10 jun

2 jun

25 maj

13 jun

(O)

(O)

(O)

(O)

23 maj

5 jun

28 maj

19 maj

(C, P, A)

(C, P, A)

(C, P, A)

(C, P, A)

20 jun

12 jun

4 jun

23 jun

(O)

(O)

(O)

(O)

15 aug

15 aug

15 aug

15 aug

15 aug

(C, O)

(C, O)

(C, O)

(C, O)

(C, O)

28 aug (O)

28 aug (O)

28 aug (O)

28 aug (O)

28 aug (O)

29 maj
(C, P, A, O)

8 jun
(C, P, A, O)

C – Romersk-katolska kyrkan | P – Protestantiska kyrkor | A – Anglikanska kyrkor
O – Ortodoxa kyrkan

- 32 -

- 33 -

SAMARBETE MED MYNDIGHETERNA

EN PRAKTISK GUIDE TILL BROTTSBEKÄMPNING

- 34 -

Det finns flera praktiska säkerhetsaspekter som brottsbekämpningspersonal bör vara
medveten om för att bättre skydda och förbättra samarbetet med kristna samfund.

SA M B A N D M E D FÖ RSA M L IN GE N
Lokala myndigheter kan kontaktas direkt, men också via den lokala kyrkohierarkin:
biskopsrådet eller dekanatet. För bättre samordning bör de som ansvarar för religiösa
frågor på lokal nivå (kommunen, staden) rådgöra med representanterna för det religiösa samfundet angående deras behov och, än viktigare, organisationen av större
religiösa högtider. Deltagandet av ett stort antal människor involverar detaljerad logistik för deras säkerhet, gudstjänstlokalen och de intilliggande gatorna. Det finns
tillfällen då vissa gator måste stängas på grund av folkmassor.

IN N E I GU D STJÄ N STLO K A L E N
Krucifixen, ikonerna, statyerna och andra heliga föremål i kyrkan ska behandlas med
största respekt, särskilt föremålen som finns inom helgedomens utrymme (altaret).
Inget på altarbordet får vidröras, utom av kyrkans personal.
På altarbordet, eller i dess omedelbara närhet, finns i den katolska och ortodoxa traditionen “kyrkans tabernakel” – en låst låda i vilken den helgade nattvarden eller
hostian förvaras för framtida utdelning under vissa religiösa förrättningar eller för att
bäras till de sjuka som inte kan delta i liturgin, eller, som i den västliga kyrkan, som
ett objekt för hängivenhet, meditation och bön. Tabernaklet är normalt tillverkat av
ädelmetaller, sten eller trä. I den ortodoxa kyrkan inrymmer altaret också evangeliet
(insvept i detaljrikt dekorerade omslag som är gjorda av guld och silver) tillsammans
med det tygstycke (antimension) på vilket nattvarden firas och där små bitar av heliga
reliker införs. Kvinnor och lekmän får befinna sig inom det ortodoxa altarets område
utan en speciell välsignelse.
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Kristendomen, världens största religion, är också en av världens mest
förtryckta trossamfund. På global
skala är Asien och Afrika de kontinenter där kristna diskrimineras
och förföljs mest. I vissa länder är
myndigheterna de främsta förövarna, medan det i andra finns sociala,
religiösa och extremistiska grupper som begår brott mot kristna.
Rapporterna om globala antikristna brott inkluderar förtal, verbala
trakasserier, hot, hatpropaganda,
förödmjukelse, omänsklig behandling och mord, inskränkningar av
yttrandefriheten, diskriminering och
fientlighet mot kristna församlingar,
- 36 -

kränkningar av rätten till mötesfrihet, vandalism och vanhelgande av
gudstjänstlokaler och heliga platser
etc.
Många våldshandlingar mot kristna platser utförs varje år i Europa,
varav den vanligaste är vandalism,
rån, profanering, mordbrand eller
förstörelse av kyrkor, skolor, kyrkogårdar och kristna monument. I Europa attackeras alla kristna samfund
utan undantag.
Resolution 2036 från Europarådets
parlamentariska församling (29 januari 2015) med titeln “Att ta itu med in-

tolerans och diskriminering i Europa med
särskilt fokus på kristna” understryker att
“Intolerans och diskriminering på grund
av religion eller tro påverkar religiösa
minoritetsgrupper i Europa, men också
människor som tillhör religiösa majoritetsgrupper. Många fientliga handlingar, våld
och vandalism mot kristna och deras
gudstjänstlokaler har noterats de senaste åren, men dessa handlingar förbises
ofta av de nationella myndigheterna”.

Orsakerna bakom alla dessa antikristna
attacker och våldshandlingar varierar
kraftigt. Vissa av dem beror på tillståndet
hos psykiskt instabila personer, andra
kan hänföras till stöld, eftersom många
kyrkor inrymmer konstverk eller värdefulla föremål. Även klockorna eller andra
metallföremål (till exempel orgelpiporna)
är måltavlor för tjuvar. Samtidigt kan vi se
ideologisk och/eller politisk motivering,
när vanhelgandet riktar sig direkt mot
kyrkans anseende och vad den repre- 37 -
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senterar för det europeiska samhället. Ansvaret för dessa handlingar antas av medlemmar av anarkistiska, radikala feministiska och extrema vänster- och högerrörelser, och materialiseras i vanhelganden eller klotter på väggarna i kyrkor och kristna
monument. Sist men inte minst är antikristna våldshandlingar i Europa också ofta religiöst motiverade. Religiöst hat manifesteras genom vanhelgande av detaljer eller
heliga föremål som tillhör de kristna (profanering av nattvarden, krucifix eller ikoner),
men också genom våldsamma attacker mot kristna personer, kyrkor och monument
(förstörelse, mordbrand).
Under de senaste åren har kyrkor regelbundet attackerats nästan överallt i Europa.
Generellt sett har religiösa ledare, som är fullt medvetna om faran med instrumentaliseringen av brotten mot kristna gudstjänstlokaler uppmuntrat till lugn, fred och ömsesidig respekt, men också ihärdigt krävt att kyrkorna ska skyddas bättre.
EU:s medlemsstater och lokala myndigheter bör uppmuntras att öka samarbetet och
informationsutbytet, både inbördes och med religiösa ledare, brottsbekämpande och
rättsliga myndigheter, för att bekämpa antikristna handlingar och vandalisering av
kristna monument och byggnader.

E X E M P E L PÅ A N TIK RISTN A B ROTT:
1. Natten den 14 februari 2015 vandaliserade okända personer helgedomen
i den serbiska ortodoxa katedralen Sankt Nikolas i Karlovac (Kroatien)
och stal kors och heliga föremål. Samma kyrka vanhelgades igen den 27
augusti 2015.
2. Den 26 juli 2016 attackerades deltagarna i en katolsk mässa i kyrkan SaintÉtienne-du-Rouvray (Normandie, Frankrike) av två terrorister. Sex personer
togs som gisslan, och en av dem, församlingens präst, dödades.
3. Natten den 21 december 2019 vanhelgades kyrkogården vid Saint-JeanBaptiste-kyrkan i Villeroux (Belgien). Gravar vandaliserades och flera kors
förstördes.
4. Den 2 mars 2020 vandaliserades den ortodoxa St. George-kyrkan på ön
Lesbos (Grekland). En månad senare drabbades St. Aikaterini-kyrkan av
samma öde.
5. Den 12 april 2020 målades antikristna budskap på ytterväggarna på Vejleå
kyrka i Ishøj (Danmark).
6. Den 29 oktober 2020 dödades tre personer i en knivattack tillskriven
islamistisk terrorism vid den katolska kyrkan Notre-Dame de Nice
(Frankrike).
7. Den 20 och 24 januari 2021 antändes en kyrka i Spånga (Sverige) två
gånger med Molotovcocktails.
8. Den 18 mars 2021 vandaliserades en ortodox träkyrka i Bukarest (Rumänien)
med klotter.
9. Den 4 april 2021, påskdagen, fick klottrades fasaden på kyrkan Aichach
(Bayern-Tyskland) med antikatolska budskap.
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ISL A M O C H KO RA N E N
Islam är den näst största religionen globalt, med över 1 miljard anhängare, och betyder att underkasta sig inför Gud på
arabiska och, om de väljer, som muslimer, att följa Guds ord,
såsom det återfinns i den heliga Koranen – islams mest heliga text. Den heliga Koranen uppenbarades under en 23 årsperiod på arabiska för profeten Muhammad (fred vare med
honom), som muslimer tror är Guds slutliga profet (Allah).
Muhammad reciterade verser och texter i Koranen till sina
följare. Själva ordet, Qur’an, betyder “recitation” – detta är
viktigt för muslimer, som tror att recitation av den heliga texten ger välsignelser (barakah) – och Oxford Islamic Dictionary
klargör att recitation bäst fångar ljud, rytm och uttal, eftersom
ängeln Gabriel uppenbarade den muntligt. Muslimer anser
att Jesus (Isa) är samma linje av profeter som Mose och Abraham, och ser honom som en rättfärdig profet som nämns i
Koranen tjugofem gånger, även om han anses vara människa. Muslimer tror också på hans obefläckade avlelse genom
Jungfru Maria.
Muslimer över hela världen hälsar varandra med frasen:
Assalamu ‘Alaykum, “fred vare med dig”, svaret till vilket är
Wa’alai-kum salam (och fred med er).
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EN GLOBAL FAMILJ

ISL A M S FE M P E L A RE
De viktigaste islamiska sedvänjorna som muslimer följer kallas islams
fem pelare – Shahadah (recitation av den muslimska trosbekännelsen); Salat (utföra rituella böner fem gånger varje dag); Zakat (göra en
välgörenhetsdonation baserad på en viss andel av ens förmögenhet);
Sawm (fasta under den heliga månaden Ramadan) och Hajj (pilgrimsfärd till Mecka).
Renlighet före bön är avgörande för muslimer, och därför utövar troende muslimer rituell tvätt (wudhu) före bönen. Detta inkluderar obligatorisk och rituell tvätt av ansikte, fötter, armar, näsa, mun, hår och
öron, med början börjar från höger hand och sedan vänster hand tre
gånger.

B Ö N E U TRO P
För muslimer är böneutropet, eller adhaan, i korthet ett sätt att vägleda muslimer till bön. Adhaan kan översättas till följande rytmiska
böneutrop:

Det som binder muslimer samman globalt är tron på ummah, en enhetlig gemenskap, som innefattas i en enighet av Gud och att följa profeten Muhammeds exempel. Det kan inte nog understrykas hur vördad profeten Muhammad är för muslimer – ett föredöme nåd, en lärare, böneledare, lagstiftare,
statsman, filosof och den ideala förebilden. Religiös och juridisk doktrin, definierad av det som brett kallas shari’ah, är ett system av värderingar, lagar
och etik. Koranen är den ultimata religiösa myndigheten för muslimer, men
hadither – vare sig de är heliga (yttranden i vilka Muhammad talar om den
Allsmäktige vilka inte ingår i Koranen) eller profetiska (moraliska yttranden
som profeten gav under sin livstid), är en viktig källa till kunskap, inspiration
och moralisk vägledning för många muslimer.
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Gud är mycket stor! Gud är mycket stor! X2
Jag vittnar att det inte finns någon gudom förutom Gud. X2
Jag vittnar att Muhammad är Guds sändebud. X2 K
om till bön. Kom till bön.
Kom till framgång. Kom till framgång.
Gud är mycket stor! Gud är mycket stor!
Det finns ingen gudom förutom Gud.
Allahu akbar! Allahu akbar!
Ashhadu alla ilaha illa Allah.
Ashhadu anna Muhammadan Rasulu Allah.
Hayya ‘alas-salah. Hayya ‘alas-salah.
Hayya ‘ala-alfalah. Hayya ‘ala-alfalah.
Allahu akbar! Allahu akbar! La
ilaha illa Allah.
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M AT L AG N I N G

SE K TE R IN O M ISL A M

Muslimer, liksom judiska samfund, konsumerar inte fläsk, och fläsk ses som haram
eller förbjuden mat. Andra livsmedel som fisk är tillåtna, även om köttprodukter måste
beredas och slaktas på ett specifikt sätt för att ses som halal eller tillåtet.

Sunnimuslimer representerar den största grenen av muslimer globalt, cirka 85 % av
den globala muslimska befolkningen – namnet i sig kommer från Sunnah, det profeten Muhammads exemplariska beteende och exempel. Sunnimuslimer, med olika
juridiska och teologiska tankeskolor, är alla överens om arvet från de “fyra rättledda
kaliferna” som efterträdde Muhammad – Abu Bakr al-Siddiq, Umar ibn al-Khatab, Uthman ibn Affan och Ali ibn Abi Talib.

Under slakten, liksom med judendomen, måste djuret vara medvetet med en specialutbildad och erfaren person av muslimsk tro som reciterar en religiös hängivenhet
till Allah (tasmiya eller shahada). Tyvärr innebär i vissa europeiska länder såsom Danmark förbud mot religiös slakt, som ett nytt avgörande från EU-domstolen, att myndigheter kan beställa bestämma om föregående bedövning, en policy som har varit i
kraft i Belgiens regionala regering i Flandern sedan 2019, vilket i praktiken förbjuder
kosher och former av halal-slakt .

M ODE ST I OC H K LÄ DSEL
Hijab (huvudslöja), en historisk symbol för modesti och moral, lånades från andra traditioner, såsom de i Persien, Grekland och från bysantinerna. Det är inte obligatoriskt
i Islam, där modesti (genom beteende) är den ledande principen i tron. Principen om
modesti i utseendet sträcker sig också till muslimska män, och inkluderar att sänka
blicken mot det motsatta könet, eftersom arrogans i utseende och hållning inte rekommenderas. Islam förbjuder också rasism och klassism genom broder- eller systerskapsbegreppen inom “ummah” eller familjen av troende. Vissa muslimska teologer
hävdar också att begreppet “ummah” kan inkludera monoteistiskt troende, och därmed inkludera kristna och judar.

V IK T I GA DAT UM

Klyftorna mellan sekterna baseras på att sunnimuslimer anser att den rättmätiga efterträdaren till Muhammad var hans svärfar och nära vän, Abu Bakr, medan en liten
grupp ansåg att hans efterträdare borde ha varit Ali ibn Abi Talib som var en kusin och
svärson till Muhammad.
Den ursprungliga splittringen var politiskt baserad men växte till en teologisk splittring i och med mord och martyrskap av shialedare och imamer, vilket gjorde dem till
symboler för hopp, motstånd och lidande. För shiamuslimer är pilgrimsfärd till marterade ledare och imamer på platser som Karbala i Irak näst viktigast, efter genomförande av Hajj.
De flesta shiamuslimer väntar på ankomsten av Mahdi (rättledde) som kommer att återuppväcka de tolv imamernas linje (Tolvorna). Shiamuslimer, utöver islams fem pelare,
ger också khums (en årlig skatt som ges till imamerna) och walayah (acceptans och
vördnad av imamerna).
Sufism, en form av islamisk mystik, är inte en sekt utan mer fokuserad på “en tolkningsström som betonar den inre vägen av mystik kärlek, kunskap och hängivenhet till
Gud.”

Islam, liksom andra trosuppfattningar, har viktiga kalenderdatum som representerar
symboliska händelser. Dessa inkluderar Eid-al-Fitr, som rör brytandet av fastan och
som inträffar i slutet av fastemånaden Ramadan. Det andra stora datumet är Eid-alAdha, offrandets högtid, vilket inträffar flera månader senare, vanligtvis när många
muslimer besöker Mecka i Saudiarabien för att genomföra Hajj. Det markerar höjdpunkten av pilgrimsfärden till Mecka, en av islams grundläggande pelare, och hedrar
också Ibrahims (Abrahams) vilja att offra sin son Ismail (Ishmael), i lydnad av ett Guds
bud. Den senare högtiden inträffar i den islamiska månaden Dhu al-Hijjah, som är den
sista månaden i den islamiska månkalendern.
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MUSLIMERNAS HISTORIA I EUROPA
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Muslimer har funnits i Spanien i över 800 år, 500 år i Grekland, 600 år i Polen och
Litauen, 400 år på Sicilien, men som historien visar utsattes muslimer i Spanien och
Sicilien för utvisning. Över hela Europa idag representerar muslimer i stort sett 5 % av
den totala befolkningen – men i Frankrike fanns det år 2016 5,7 miljoner muslimer (8,8
%) och 5 miljoner muslimer i Tyskland (6,1 %).
Forskare har spårat kaffets ursprung till Jemen, där sufierna använde det för att öka
sin koncentration inför böner. 1414 var drycken känd i Mecka och anlände till det ottomanska riket 1554 – vilket blev en stor källa till kaffe i hela Europa bland konkurrerande kolonialmakter, inklusive britterna och holländarna på 1600-talet, som anskaffade
det från hamnen i Mocka.
Influenser av medicin, matematik, naturvetenskap och det islamiska Spanien bidrog
till att utveckla bevattningen. Arabiska har också påverkat olika numeriska ord på
engelska och europeiska språk. I ett västeuropeiskt sammanhang inramade upplevelserna av kolonialism uppfattningar om att islam var sämre för att motivera ytterligare
kolonial expansion, och muslimerna i Östeuropa och Balkanregionerna representerade det ottomanska rikets “levande arv”. Vissa akademiker utforskar toleransens roll,
och uppfattningen av muslimer som “de andra” – då delar av Europa definierade andra efter vad de inte är.
I modern tid växte dödliga antimuslimska fördomar upp i Europa i slutet av förra seklet. De serbiska styrkornas folkmord på över 8 000 bosniska muslimska män och
pojkar i Srebrenica 1995 var ett folkmord som få skulle ha trott kunde hända i Europa
efter massmordet på judar under Förintelsen.
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Redan i slutet av 1900-talet var förståelsen om muslimskt hat och islamofobi relativt
begränsad. År 1997 gjorde The Runnymede Trust emellertid betydande bidrag till den
professionella förståelsen av fenomenen och öppnade dörren för vidare forskning om
orättvis behandling av muslimer, och islam mer generellt, i politik, nyhetsmedia och
populärkultur. Forskare har noggrant undersökt hur antimuslimskt hat och islamofobi
negativt förknippar muslimer och islam med föreställningar om politik, ekonomi, kultur och identitet. Detta har inkluderat att studera det omtvistade förhållandet mellan
muslimer i främst icke-muslimska länder, särskilt i Europa.

A N T I M U SLI MSK A HATBR OTT
Antimuslimskt hat och islamofobi har ökat och förändrats avsevärt de senaste åren efter en rad händelser. Även om rötterna och ursprunget till antimuslimskt hat och islamofobi är svåra att identifiera, då de sträcker sig från
kolonialism i det förflutna till moderna omtvistade områden såsom religiös
extremism och konspirationsteorier, kan den skada den har på individer,
grupper och samhällen lättare identifieras.
Tell MAMA använder en omarbetad version av International Holocaust Remembrance Alliances (IHRA) arbetsdefinition av antisemitism för vår definition av antimuslimskt hat:
“En viss uppfattning om muslimer, som kan uttryckas som hat eller utåtriktad
fientlighet mot muslimer. Hat kan ta formen av antimuslimsk retorisk, organisatorisk och “systemisk” diskriminering och fysiska manifestationer som riktas mot muslimer (eller icke-muslimska individer som anses vara sympatiska
mot muslimer) och/eller deras egendom; eller mot muslimska samhällsinstitutioner eller religiösa och andra relaterade sociala institutioner.” Islamofobi
betraktas som ett parallellt begrepp, likt homofobi eller xenofobi (främlingsfientlighet), inte som ett kliniskt psykologiskt begrepp. Därför omfattar den
en mängd negativa attityder och känslor riktade mot grupper eller individer
på grund av deras uppfattade muslimska eller islamiska identitet, och är analog med termer som rasism och sexism.
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Ett viktigt studieområde inom antimuslimskt hat och islamofobi har varit hur europeiska antaganden om “muslimhet” tillskrivs alla muslimer och islam i sociopolitisk
diskurs, såsom föreställningar om sharialag och kvinnors efterlevnad, anses vara i
konflikt eller vara oförenlig med idéer om “europeisk kultur”. Dessa antaganden används för att skapa en miljö av “andragörande” där medborgare i respektive land
diskuterar vad de anser vara en lämplig nivå av islam i sina länder och behandlar
det därmed som något som måste övervakas och kontrolleras. Att på ett sådant sätt
betrakta muslimer som “andra” innebär ofta att de inte ges samma nivå av handlingsfrihet, rättigheter och respekt som “inhemska” medborgare. Exempel på detta är lagstadgade förbud mot att bära slöja på allmänna platser och på arbetsplatsen, eller
restriktioner gällande muslimska gudstjänstlokaler. Processen med att “andragöra”
muslimer i europeiska länder används ofta som ett lackmustest för huruvida de, och
islam, kan assimileras (i motsats till att integreras) i den traditionella “europeiska kristna kulturen”. Att göra detta begränsar inte bara muslimernas rättigheter och friheter
som medborgare i dessa länder, utan normaliserar också en kultur av rasism och främlingsfientlighet som skapar en grogrund för antimuslimska incidenter.
Tyvärr anmäls antimuslimska hatbrott fortfarande ofta inte idag. Detta beror på en rad
faktorer, inklusive bristande medvetenhet om vem man ska rapportera till, brist på förtroende för myndigheter och till och med bristande medvetenhet om vad som utgör
antimuslimska hatbrott. Tell MAMA erbjuder en viktig kanal för offer av och vittnen till
antimuslimska hatbrott att anmäla till, och fungerar också som medlare mellan offer
och myndigheter.
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det på Samuel Paty i Frankrike, vilket orsakade en ökning av antimuslimsk brottslighet
mot individer och islamiska institutioner veckan efter händelsen.

Ö K A M E DV E TE N H E TE N H O S B ROTTSB E K Ä M PA N D E O C H
L AGSTIFTA N D E M Y N D IGH E TE R
Tell MAMA erbjuder kunskapsutbildning för brottsbekämpande myndigheter inom följande områden:

UTLÖ SA N DE HÄ NDELSER
Uppmärksammade händelser, tillsammans med förknippad medietäckning, stimulerar allmän diskurs i frågor som terrorism, religiösa uttryck och invandring, vilket kan
legitimera rasistiska, främlingsfientliga och islamofoba fördomar. Individer med underliggande fördomar kan känna sig uppmuntrade att bestraffa dem som de känner
förtjänar missfirmelse för att försvara statusen för den dominerande gruppen. Regerings- och mediekanaler måste överväga hur deras språkval påverkar en bredare
allmän diskurs. Det är därför viktigt att skapa ett tydligt ramverk för att förstå vad antimuslimskt hat och islamofobi är, och för att hjälpa grupper att utmana sådant språk
och de förhållanden som skapar sådana fördomar. Det kommer också att bidra till att
skapa medel för att hålla högprofilerade individer och politiker ansvariga för sitt språk,
samtidigt som grundläggande rättigheter skyddas.
En ökning av antimuslimska hatbrott kan också vara en konsekvens av det vi kallar
utlösande händelser, som kan inträffa över hela världen, men som leder till lokala och
mätbara antimuslimska incidenter. Dessa utlösande händelser belyser hur hat motiverar ytterligare hat. Det har inträffat ett antal betydande utlösande händelser i Europa, vilka har lett till en ökning av antimuslimska hatbrott, särskilt förra året efter mor- 50 -

•

Att förstå “utlösande händelser” som leder till ökningar av antimuslimska
hatincidenter eller brott.

•

Den globala sammankopplingen av antimuslimskt hat eller islamofobi och
de grupper som är inblandade i att bejaka hat mot muslimer.

•

Språket och retoriken för antimuslimskt hat, inklusive ideologiska drivkrafter
och markörer bakom fenomenet.

•

Viktiga tider och datum för risker mot säkerheten för moskéer, islamiska
institutioner och muslimska samfund. Denna översikt över risker kan
säkerställa att polisstyrkor, lokala myndigheter och lokala samfund mildrar
och minskar risken för sina lokala samhällen och muslimska samfund.

•

Könsrelaterade element av antimuslimskt hat eller islamofobi och
intersektionaliteten hos andra former av hat.

•

Sammanflödet av extremism och antimuslimskt hat och push- och pullfaktorer som får vissa människor att angripa muslimska samfund, med
specifika fallstudier.
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STAT I ST I K
Tell MAMA använder en rad kategorier för antimuslimska och islamofoba incidenter
som äger rum på och utanför internet. Utanför internet sträcker sig detta från kränkande beteende, hotfullt beteende, överfall, diskriminering, vandalism, antimuslimsk
litteratur och hatpropaganda. På internet kategoriserar vi incidenter som kränkande
beteende, hotfullt beteende och hatpropaganda.
2020 tog vi emot totalt 2 200 anmälningar – med tanke på att Storbritannien under
större delen av 2020 befann sig i någon form av nedstängning med restriktioner på
utomhusvistelser, var antalet incidenter utanför internet slående högt.
Utanför internet var de mest framträdande incidentkategorierna kränkande beteende
och diskriminering följt av överfall och hotfulla beteenden. Dessa incidenter ägde rum
i en rad olika miljöer, och var mest framträdande i hushåll eller privata fastigheter,
offentliga områden och arbetsplatser. Som med tidigare rapporter som vi har genomfört var de två vanligaste incidenterna kränkande beteende som ägde rum i hushåll
eller privat fastighet och offentliga områden, varav många av incidenterna i eller runt
hushåll eller privata fastigheter inte var isolerade händelser utan uppstod ur långsiktiga problem, ofta med grannar.
Tell MAMA fångar också upp antimuslimska incidenter från hela Europa. Precis som
i Storbritannien har vi i många europeiska länder noterat en ökning av de antimuslimska attityderna parallellt med en ökning av den högerextrema populariteten i den
vanliga politiken och det sociala livet. Tell MAMA går vidare och har börjat expandera
till Europa för att hjälpa till att identifiera och förhindra antimuslimskt hat och stödja
dess offer.
Tell MAMA följer noggrant aktiviteten på nätet för att uppmärksamma fall av antimuslimskt hat och islamofobi. De mest framträdande sociala medieplattformarna vi fokuserar på är Facebook, Twitter och Instagram, men vi övervakar också mindre plattformar som Telegram och BitChute där rasistiska och främlingsfientliga högerextrema
åsikter lättare kan frodas. Särskilt oroande det senaste året var ökningen av antimuslimskt hat på internet i form av islamofoba konspirationsteorier och desinformation
relaterad till Covid-19. Vi märkte att inte bara högerextrema grupper understödde
dessa hatfulla narrativ, utan även nyhetsmedier, ofta i form av implicit utpekande av
syndabockar, vilket ytterligare demoniserade och “andragjorde” muslimer som problematiska och till och med farliga för resten av den allmänna befolkningen. Som ofta
är fallet med bron mellan hatincidenter på och utanför internet bidrog dessa hatfulla
internetbaserade narrativ till att skapa en miljö som underlättade fler antimuslimska
hatbrott utanför internet.
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Ökningen av antimuslimskt hat på internet under pandemin visar hur hat på internet,
och särskilt antimuslimsk hat, ständigt utvecklas och aldrig är statiskt. Det krävs därför
att de som övervakar det är lika anpassningsbara för att förhindra dess spridning.

E X E M P E L PÅ A N TIM U SL IM ISK A IN C ID E N TE R I E U RO PA

•

11 juni 2020: Nynazistiska terroristen Philip Manshaus dömdes till i 21 års
fängelse, varav minst 14 år ska avtjänas för det rasistiska mordet på sin
17-åriga styvsyster Johanne Zhangjia Ihle-Hansen och för att ha öppnat eld
mot al-Noor Islamic Center i Baerum, väster om Norges huvudstad Oslo, i
augusti 2019. Manshaus hämtade inspiration från andra vit makt-terrorister,
inklusive Anders Breivik och mannen som var ansvarig för morden på 51
muslimer i Christchurch, Nya Zeeland.

•

4 juli 2018: Rasister attackerade en muslimsk kvinna i Anderlues, nära
huvudstaden Bryssel, de slet av hennes hijab och skar med ett vasst
föremål hennes kläder och hud innan de tryckte henne till marken och
kallade henne en “smutsig arab”. En majoritet av dem som utsätts för
antimuslimska övergrepp och våld i Belgien är muslimska kvinnor som bär
islamiska kläder.

•

22 oktober 2020: Två rasistiska kvinnor åtalades efter att ha attackerat två
muslimska kvinnor nära Eiffeltornet i Paris och knivhuggit dem, försökt riva
av deras huvudlöjor och fällt rasistiska kommentarer som “smutsiga araber”.

•

14 mars 2021: Mordbrännare angrep en privat islamisk skola, i pressen
benämnd Alsalamskolan i Örebro genom att krossa fönster och kasta in
lättantändliga material. Inga skador rapporterades.

•

5 juli 2019: Muslimer över hela Bulgarien efterlyste hatbrottsutredningar
efter att fönstren på stormuftins kontor i huvudstaden Sofia krossades med
stenar, och en moské i staden Karlovo tre dagar tidigare vandaliserats med
hakkors och andra hatsymboler.
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IN L E D N IN G
Judendomen är det judiska folkets religion.
Den judiska befolkningen världen över
beräknas vara mellan cirka 14,6 och 17,8
miljoner. Judendomen är en av de äldsta
monoteistiska religionerna och anses vara
den tionde största religionen i världen.
Tora är grundtexten, vilken omfattar det judiska folkets filosofi och kultur. Tora är en
del av “Tanach” som också kallas den hebreiska bibeln och innehåller andra texter,
seder, teologiska positioner och organisationsformer.
Judendomen grundades i Mellanöstern
under bronsåldern och har ett fortsatt
starkt inflytande över kristendomen och
islam än idag.
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JUDISKA RELIGIÖSA SAMFUND

lättast identifierbara på grund av sina distinkta traditionella kläder. Män bär kostym
och kvinnor bär klänningar. Gifta kvinnor täcker även håret. Harediska män bär en
rituell frans och en kalott (kippah), de tenderar att ha skägg och kan bära svarta hattar
med en kalott under.
Moderna ortodoxa judar följer traditionen mindre strikt och tenderar att klä sig på
ett tidsenligt sätt. De är mer integrerade i sekulär kultur och samhälle och kan inte
identifieras som en distinkt grupp, även om många män bär kippah som huvudbonad.

KO N SE RVATIV, M ASO RTI O C H RE FO RM
Konservativ eller masortisk judendom utvecklades i USA under första hälften av
1900-talet. Det uppfattar Halakha som bindande men alltid föremål för stort yttre
inflytande. Konservativa anser att religion måste fortsätta i enlighet med förändrade
omständigheter och inte nödvändigtvis med prejudikat från förr.
Reformjudendom, även känd som liberal eller progressiv judendom, utvecklades i
Tyskland på 1930- och 1940-talet. Den betonar trons växande natur, överordningen
hos etiska aspekter gentemot ceremoniella.

SE K U L Ä RA JU DA R

Under åren har judendomen diversifierats i flera grenar med olika syn på
olika frågor och levnadssätt. Följande huvudgrupper kan urskiljas: ortodox
(haredi), modern ortodox, konservativ och reformistisk.

Det finns också många judar som inte är kopplade till något av judendomens samfund,
och som inte följer någon av de traditionella lagarna, men som fortfarande identifierar
sig som judar. Sekulära judar kan fira judiska helgdagar som kulturella firanden eller
familjetraditioner, de håller ofta inte sabbaten och bär inte kippah, men de kan markera livets milstolpar, såsom födslar, äktenskap och dödsfall på ett sekulärt sätt.

JU D ISK K U LTU RE L L M Å N GFA L D
O RTODOX OC H M ODER N ORTOD OX
Ortodoxa judar ser Torah som den huvudsakliga källan till judisk lag och
etik, som uppenbarades av Gud till Mose på berget Sinai och troget har
förts vidare sedan dess. De följer Halakha (religiös lag), som endast ska tolkas och fastställas enligt traditionella metoder och i enligt kontinuiteten av
mottaget prejudikat genom tiderna.

Förutom de olika judiska samfunden, som till stor del skiljer sig åt i förhållande till
nivån på efterlevnaden, är det judiska livet rikt och varierat, och det finns också kulturella, geografiska och etniska skillnader, den vanligaste är de mellan ashkenaziska
judar och sefardiska judar.

Bland ortodoxa judar följer harediska judar traditionen mer strikt, och är de
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Judar bosatte sig i Europa först under
den hellenistiska perioden, strax före romarrikets uppkomst.
Den stora ökningen av antalet judar i Sydeuropa inträffade dock efter undertryckandet av Bar Kokhba-revolten (132-136
e.Kr.), när tusentals fångar fördes från Israel till Italien. Därifrån reste judar till andra länder i det romerska riket och bildade
samhällen i Balkan, Spanien, Frankrike
och Tyskland.
Judeförföljelsen ökade under högmedeltiden i samband med de kristna korstågen och ledde till att många judiska gemenskaper migrerade till Östeuropa.
Dessutom ledde utvisningen av judar
från Spanien 1492 till religiös förföljelse
och pogromer. Mellan 40 000 och 100
000 utvisades, vilket orsakade migrationen av många judar från den iberiska
halvön till andra europeiska länder och till
det ottomanska riket.

gen i världen har ännu inte helt återhämtat sig från Förintelsen, och judar representerar endast 0,2 % av den globala
befolkningen.
Förintelsen ledde till en förskjutning av
den demografiska tyngdpunkten för europeisk judendom till Ryssland.
Sovjetunionens slut ledde till en återuppkomst av judiska samfund i Österrike,
Tyskland och andra länder. Den nuvarande judiska befolkningen i Europa uppskattas idag till cirka 2,4 miljoner (0,3 % av
den europeiska befolkningen).
Idag varierar judarnas dagliga liv i Europa
från ett samfund till ett annat. Varje samfund kan ha sina egna centra, skolor,
ungdomsrörelser, sociala organisationer
och andra institutioner som är avgörande
för dess normala existens.

Från 1600-talet ledde flera händelser till
en omvänd migration, från Östeuropa
till handelscentren i väst. Perioden som
följde innebar en gradvis frigörelse, men
också växande antisemitiskt våld. År
1933 var den judiska befolkningen i Europa över nio miljoner stor.
Förintelsen, den systematiska, statssponsrade förföljelsen av och mordet på
judar av nazistregimen och dess allierade
och kollaboratörer resulterade i att sex
miljoner dödades. Den judiska befolknin-
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SYNAGOGAN
Judiska religiösa män (över 13 år) ber vanligtvis tre gånger om dagen – på
morgonen, eftermiddagen och kvällen. Det finns speciella tider i den judiska kalendern då ytterligare böner utövas.
Även om synagogor är öppna för alla judar finns det fortfarande en praktisk
separering enligt den kulturella traditionen (ashkenazi eller sefarder) och
efter samfund (ortodoxa, konservativa, reform, liberala etc.). Ordet “synagoga” betyder etymologiskt “församlingens hus”.
Ett annat namn, som huvudsakligen används av ashkenazijudar, är Shul, vilket är det jiddiska ordet för synagogan. Kvinnor är undantagna från att be i
en synagoga men många av dem deltar i synagogan under sabbaten eller
vid högtider.
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Inuti den ortodoxa synagogan skiljs sittplatserna för män och kvinnor åt. I
vissa synagogor finns en särskild sektion belägen på en balkong för kvinnor.
I synagogan täcker kvinnor sitt hår och män har på sig en sjal (kallas även
“Tallit”) och fylakterier (kallas även “tefillin”, som är små svarta läderkapslar
som innehåller pergamentrullar med verser från Tora) och täcker sitt huvud.
I vissa fall används synagogan också som ett allaktivitetshus och innefattar
ytterligare faciliteter som en cateringsal, kosherkök, religiös skola, bibliotek,
daghem och ett mindre kapell för dagliga förrättningar.
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SA B B AT
Sabbat är en dag i veckan för vila och tillbedjan som börjar vid solnedgången på fredagen och varar cirka 25 timmar tills tre stjärnor framträder på himlen på lördagen.
Sabbatsfirande är ett av de viktigaste buden i judendomen och dess huvudprincip
är att avstå från arbetsaktiviteter. Religiösa judar avstår från att arbeta, skriva, tända
eld, använda elektroniska apparater, hantera pengar, köra bil, laga mat och många
fler aktiviteter. Religiösa judar som strikt observerar sabbaten utför inte någon av de
förbjudna aktiviteterna som beskrivs ovan om det inte är nödvändigt på grund av livshotande nödsituationer.
Under sabbaten deltar fler judar i synagogan och några av tar sig dit till fots.

RO SH H ASH A N A ( JU D ISK A N YÅ RE T)
Rosh Hashana markerar början på det nya året enligt judendomen, och är den traditionella årsdagen för världens skapelse. Etymologiskt är “rosh” det hebreiska ordet för
“huvud”, “ha” betyder “en/ett” och “shana” betyder “år”.
Eftersom den judiska kalendern är baserad på måncykeln kan Rosh Hashana infalla mellan början av september och början av oktober. Det börjar vid solnedgången
och varar i två dagar. Dagarna som föregår Rosh Hashana är traditionellt tillägnade
sonande av synder. Fler personer går för att be i synagogorna, som är mer upptagna
under denna tid.

JO M K IP P U R ( FÖ RSO N IN GSDAGE N )
Jom Kippur anses vara den heligaste dagen i den judiska kalendern och ses som
“Sabbaternas sabbat”. Den markerar slutet på perioden som började i Rosh Hashana
och kallas i judendomen de högt heliga dagarna. Temana för denna dag är försoning
och sonande av synder och åtföljs traditionellt av en 25-timmarsfasta. Etymologiskt
är “Jom” det hebreiska ordet för “dag”, och Kippur kommer från en rot som betyder
“att sona”.
Böneförrättandet under Jom Kippur är unikt, med fem böneförrättanden. Många religiösa judar tillbringar större delen av Yom Kippur i synagogen och andra kan gå till
synagogan och tillbaka hem flera gånger under den dagen. För många sekulära judar
är Jom Kippur den enda tiden på året då de går i synagogor.
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CH A N UK A H ( L J USETS F EST)
Chanukah är en högtid som varar åtta dagar, och som kan infalla från slutet av november till slutet av december i den gregorianska kalendern. Den firar mackabéernas
seger i deras stora uppror mot Seleukiderriket och återinvigningen av templet i Jerusalem och tändandet av menoran.

HÖGTID

Tu BiShvat

Under Chanukah tänder man ljusen i en niogrenad ljusstake som kallas “menora”.
Varje natt läggs ett extra ljus till, tills alla ljus är tända tillsammans.

Purim

Under denna högtid äger offentliga tändningar av menoran rum på öppna allmänna
platser.

Pesach

P UR I M
Purim firar räddandet av det judiska folket i det persiska riket under 400-talet f.v.t.
Purim firas bland judar genom att utbyta gåvor av mat och dryck, välgörenhetsdonationer till de fattiga, klä sig i dräkter och bära masker, äta en festmåltid och offentligt
recitera Esters bok, vanligtvis i synagogor. Under denna högtid kan vi se människor,
särskilt barn, förklädda främst runt judiska skolor och gemensamma utrymmen.

P ESACH
Pesach är en annan av de tre pilgrimsfesterna. Den infaller i mars eller april och varar
i åtta dagar. Medan Pesach numera firas till minne av judarnas flykt från slaveri i det
forna Egypten var den tidigare, under templets existens, en jordbruks- och årstidsfest.
Symbolen som är mest associerad med Pesach är Matzah, ett osyrat flatbröd som
enbart är gjort av mjöl och vatten och som ersätter syrade produkter som traditionellt
inte är tillåtna under Pesach.

Shavuot

Tisha B’av

Rosh Hashana

Jom Kippur

Sukot

Simchat Torah

2021

28 jan
25-26
feb
27 mar 4 apr

17 jan

6 feb

16-17 mar

6-7 mar

15-23 apr

5-13
apr

2024

25 jan
23-24
mar

2025

10 jan

13-14 mar

22-30 apr

12-20 apr

4-6

25-27

11-13

1-3

maj

jun

maj

jun

jun

17-18

6-7

26-27

12-13

8-9

júl

aug

júl

aug

aug

6-8

25-27

15-17

2-4

22-24

sep

sep

sep

okt

sep

15-16

4-5

24-25

11-12

1-2

sep

okt

sep

okt

okt

20-28.

9-17.

29 sep -

16-24.

6-13.

sep

okt

7 okt

okt

okt

29.

18.

8.

25.

15.

sep

okt

okt

okt

okt

18-26

7-15

dec

dec

nov 6 dec
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2023

16-18

28
Chanukah

2022

25
dec 2 jan

14-22.
dec
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Det finns flera praktiska säkerhetsaspekter som brottsbekämpningspersonal bör vara
medveten om för att bättre skydda och förbättra samarbetet med judiska samfund.

SA M B A N D M E D FÖ RSA M L IN GE N
En kontaktpunkt med den lokala judiska församlingen bör upprättas. Om en sådan
kontakt ännu inte existerar och du inte är säker på vem som är rätt person i församlingen kan du skicka ett e-postmeddelande till SACC by EJC (sacc@sacc-ejc.org) så
kommer du att dirigeras vidare till en lämplig person.

IN TE RP E RSO N E L LT B E TE E N D E
•

Ortodoxa judar skakar inte hand med motsatt kön.

•

Alla män uppmanas att täcka huvudet med en kalott när de går in i en
synagoga.

L AGA R O M KO STH Å L L N IN G
•

Endast koshermat får komma in i en synagoga, en judisk skola eller ett hus
där en ortodox familj bor.

•

Endast koshermat bör erbjudas när en religiös jude bjuds in till ett möte.

•

Färdigförpackad koshermat kan finnas tillgänglig om en häktad eller intagen
person begär det.

•

Förpackningen ska inte avlägsnas när maten erbjuds.

SA B B AT O C H JU D ISK A H Ö GTID E R
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•

Under sabbatsförrättningar och vid judiska högtider kommer fler att gå i
synagogor.

•

Många av dem kommer att befinna sig i området runt synagogan och män
kan ha på sig en kippah (kalott).
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•

Många judar, som inte deltar i gudstjänster under hela året, kommer att
gå till synagogan vid viktiga högtider eller festivaler. Vid dessa tillfällen
kommer synagogorna att vara fulla och gatorna runt dem är ofta fulla av
folk.

•

Ortodoxa judar anmäler en incident eller gör ett uttalande först efter att
sabbaten eller en judisk högtid slutat. Dessa restriktioner lyfts i “livshotande”
situationer.

•

Under sabbaten använder ortodoxa judar inte elektricitet eller någon
annan anordning som kräver arbete i andra änden. Till exempel kommer de
inte att tända lampor, öppna en elektrisk dörr, använda en telefon eller en
dator, köra bil etc. De kan dock köra bil till synagogan strax före sabbaten
eller judiska högtider, vilket kan leda till trafik- och parkeringsproblem runt
synagogan.

•

Judar som inte strikt håller sabbat eller judiska högtider kommer att vara
villiga att anmäla en incident vid dessa tillfällen, underteckna med sitt namn
eller använda sin telefon etc.

•

Under Sukkot kommer många judar att ta med stora lådor med palmblad
till och från synagogan. I synagogans lokaler kommer det att finnas en
sukkah – en hydda i vilken judar ska bo under den veckolånga festivalen.
Många judar kommer att bygga sådana bostäder i sina trädgårdar eller
gemensamma utrymmen för att inta sina måltider eller till och med sova
under den veckan.

•

Under Chanukah placerar judar vanligtvis en menora i sitt fönster på husets
framsida. Under denna festival kan offentliga ceremonier med ljuständning
anordnas och detta kan locka många människor och mer uppmärksamhet.

•

Under Jom Kippur kommer synagogorna att vara fulla och välkomna många
fler gudstjänstdeltagare än någon annan dag på året. Följaktligen kommer
gatorna runt synagogan att vara fulla av gudstjänstdeltagare. I slutet av
förrättningen rekommenderas att alla gudstjänstdeltagare inte lämnar
synagogan på samma gång, då det skulle göra dem till ett enkelt mål.
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A RBE TS DE F I N ITI ON AV A NTI SEM I TIS M

•

Förneka det judiska folket dess rätt till självbestämmande, t.ex. genom att
hävda att existensen av staten Israel är en rasistisk strävan.

Den 26 maj 2016 antog International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA) en arbetsdefinition av antisemitism enligt följande:

•

Tillämpa dubbelmoral genom att kräva av den ett beteende som inte
förväntas eller krävs av någon annan demokratisk nation.

“Antisemitism är en viss uppfattning om judar, som kan uttryckas
som hat mot judar. Retoriska och fysiska manifestationer av antisemitism riktar sig mot judiska eller icke-judiska individer och/eller
deras egendom, mot judiska samhällsinstitutioner och religiösa anläggningar.”

•

Använda symboler och bilder förknippade med klassisk antisemitism (t.ex.
påståenden om att judar dödade Jesus eller blodsförtal) för att karakterisera
Israel eller israeler.

•

Dra jämförelser av nutida israelisk politik med nazisternas politik.

•

Hålla judar kollektivt ansvariga för Israels handlingar.

Definitionen innehåller 11 illustrerande exempel som ger vägledning för att identifiera
antisemitiska incidenter:

Antisemitiska handlingar är kriminella när de definieras som så enligt lag (till exempel
förnekande av Förintelsen eller distribution av antisemitiskt material i vissa länder).

•

Att kräva, stödja eller försöka att rättfärdiga dödandet eller skadandet av
judar på grund av en radikal ideologi eller en extremistisk syn på religion.

Kriminella handlingar är antisemitiska när målen för attacker, oavsett om de är människor eller egendom – såsom byggnader, skolor, gudstjänstlokaler och kyrkogårdar
– väljs för att de är, eller uppfattas vara, judiska eller kopplade till judar.

•

Göra lögnaktiga, dehumaniserande, demoniserande eller stereotypa
anklagelser om judar som sådana eller judarnas kollektiva makt – såsom, i
synnerhet men inte uteslutande, myten om en världsomspännande judisk
konspiration eller om judar som styr media, ekonomi, regering eller andra
samhällsinstitutioner.

•

Anklaga judar som folk för att vara ansvariga för verkliga eller förmenta
missgärningar som begåtts av en enskild judisk person eller grupp, eller till
och med för handlingar som begåtts av icke-judar.

•

Förneka fakta, omfattning, mekanismer (t.ex. gaskamrar) eller avsikter
gällande folkmordet på det judiska folket av det nationalsocialistiska
Tyskland och dess anhängare och medhjälpare under andra världskriget
(Förintelsen).

•

Anklaga judarna som folk eller Israel som stat för att ha hittat på eller
överdrivit Förintelsen.

•

Anklaga judiska medborgare för att vara mer lojala mot Israel, eller mot
påstådda prioriteringar hos judar över hela världen, än mot sina egna
nationers intressen.
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Antisemitisk diskriminering är att förneka judar möjligheter eller tjänster som är tillgängliga för andra och är olagligt i många länder.
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•

23 mars 2018, Paris, Frankrike:
Två män gick in i lägenheten tillhörande 85-åriga
förintelseöverlevaren Mireille Knoll och knivhögg henne flera
gånger innan de tände eld på henne. En av förövarna sa enligt
uppgift „Hon är jude. Hon måste ha pengar.“

•

09 oktober 2019, Halle, Tyskland:
En högerextremist försökte komma in i en synagoga i Halle,
Tyskland under Jom Kippur, den heligaste dagen i den judiska
kalendern. Angriparen sköt mot synagogans dörr upprepade
gånger men misslyckades med att bryta upp den. Han sköt
därefter en förbipasserande och en kund i en närliggande
kebabrestaurang till döds.

•

25 december 2020, Rajec, Slovakien:
gravstenar på en judisk kyrkogård i staden Rajec skadades av okända
vandaler, en vecka efter att 60 gravstenar i staden Namestovo hade
skadats på liknande sätt.

•

3 januari 2020, Rhodos, Grekland:
Fotbollssupportrar från Rodos FC ultras „Kakia Skala“ hängde upp en
banderoll med texten „Juden Raus“.

•

14 februari 2020, Tjeckien:
Flera internetbokhandlar i Tjeckien har haft den antisemitiska barnboken
„Giftsvampen“ av Ernst Hiemer, chefredaktör för det nazistiska
kampanjbladet „Der Stürmer“ i Tredje riket.

•

23 februari 2020, Campo de Criptana, Spanien:
vid ett karnevalståg i Spanien klädde deltagarna ut sig till nazister och judiska
koncentrationslägerfångar medan de dansade bredvid en paraddekoration
som föreställde ett krematorium.

•

28 februari 2020, Vilnius, Litauen:
Ordföranden för Litauiska Judiska Samfundet förolämpades av en främling
i parlamentet: „Stoppa smutsiga Litauen! Du är en jude, du hör inte hemma
här!“

•

29 september 2020, Danmark/Island/Norge/Sverige:
Nynazistiska Nordiska motståndsrörelsen riktade sig mot judar i nästan 20
städer i regionen med antisemitiska kampanjer hela veckan fram till Jom
Kippur – den heligaste dagen i den hebreiska kalendern.

•

29 mars 2021, Bukarest, Rumänien:
I början av påskfirandet riktades dödshot mot den prisbelönta film- och
teaterstjärnan Maia Morgenstern och hennes barn.
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DOKUMENTERADE ANTISEMITISKA INCIDENTER I EU:S MEDLEMSSTATER

Dokumenterade uppgifter
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2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

AT

Antisemitiska brott som begåtts av högerextremister

12

27

16

27

37

58

41

41

39

49

30

BE

Fall av förintelseförnekelse och revisionism

11

2

2

7

8

5

8

5

12

10

6

BG

Fällande domar för antisemitiska brott

1

0

0

0

1

1

2

1

1

0

0

CY

Antisemitiska incidenter

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

2

CZ

Brott motiverade av antisemitism

48

28

18

9

15

45

47

28

27

15

23

DE

Politiskt motiverade brott med ett antisemitiskt motiv

1,690

1,268

1,239

1,374

1,275

1,596

1,366

1,468

1,504

1,799

2,032

DK

Extremistiska brott riktade mot judar

-

-

5

15

10

-

13

21

38

26

51

EE

Antisemitiska brott

-

-

-

-

-

-

0

0

0

0

2

EL

Incidenter motiverade av antisemitism

-

5

3

1

0

4

1

3

7

10

10

ES

Antisemitiska incidenter

-

-

-

-

3

24

9

7

-

6

-

FI

Antisemitiska brott

10

4

6

8

11

7

8

10

9

21

-

FR

Antisemitiska handlingar och hot

815

466

389

614

423

851

808

335

311

541

687

HR

Brottsliga handlingar motiverade av antisemitism

-

-

-

1

0

0

2

2

0

8

2

IE

Antisemitiska incidenter

5

13

3

5

2

4

2

-

-

1

-

IT

Antisemitiskt kriminellt beteende

-

16

23

28

50

68

50

35

32

56

-

LT

Antisemitiska incidenter

2

1

0

0

0

0

0

0

0

1

5

LU

Antisemitiska incidenter

-

-

-

-

-

0

0

2

0

0

-

LV

Antisemitiska incidenter

-

-

-

-

-

1

0

0

0

0

-

NMK

Antisemitiska incidenter

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

MT

Antisemitiska incidenter

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0

NL

Kriminella diskriminerande antisemitiska Incidenter

209

286

294

859

717

358

428

335

284

275

-

PL

Antisemitiska incidenter

-

30

25

21

25

39

167

101

73

179

128

RO

Incidenter som rör antisemitism

4

7

6

6

9

12

13

14

22

13

17

RS

Antisemitiska incidenter

9

3

7

1

0

4

0

1

2

2

1

SE

Brott med ett antisemitiskt motiv

250

161

194

221

193

267

277

182

0

278

-

SI

Antisemitiska incidenter

-

-

-

-

-

0

0

0

0

0

1

SK

Personer dömda för brott motiverade av antisemitism

2

3

1

4

2
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VÅLDSAMMA ANTISEMITISKA INCIDENTER EFTER LAND 2009-2017

Frankrike

Tyskland

Ryssland

Italien

Storbritannien

Källa: Kantor Center for the Study of Contemporary European Jewry

FRA-ENKÄT ÖVER DISKRIMINERING OCH HATBROTT MOT JUDAR I EU 2018 JUDARS UPPLEVELSER OCH UPPFATTNINGAR AV ANTISEMITISM

66%

Antisemitism är det mest
brådskande problemet i landet

85%
76%

Antisemitism ökade under
de senaste fem åren
Emigration betraktas som ett
alternativ när man inte känner sig
säker som jude
Undvika att besöka judiska
evenemang eller platser då man
inte känner sig säker som jude

29%

23%

Källa: Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter
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89%

38%

34%

2013

2018

OM SASCE

EN PRAKTISK GUIDE TILL BROTTSBEKÄMPNING

SASCE är ett projekt i flera lager, finansierat av Europeiska kommissionen,
för att öka säkerheten i och omkring gudstjänstlokaler, liksom inom och
mellan kristna, buddhistiska, muslimska och judiska församlingar. Bygger
och utökar den praxis som rekommenderas av kommissionen för att skydda
offentliga utrymmen, men förlitar sig också på kunskap och expertis från
välorganiserade församlingar och säkerhetsgrupper.
De fyra partnerorganisationerna erbjuder innehåll för församlingsledare, församlingsmedlemmar och medarbetare (grundläggande säkerhetsverktyg, säkerhetsmedvetande, krishantering). Därefter kommer det att
skapa ett nätverk av samordnare angående användningen av detta innehåll
och sedan sprida det genom utbildningar, genomgångar i och omkring församlingar, samt genom bredare kommunikationskampanjer över Europa.
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Projektet syftar också till att bygga förtroende och samarbete mellan civilsamhället
och nationella myndigheter, vilket underlättar formaliserade kommunikationskanaler
mellan församlingsledning och offentliga verkställande myndigheter.
Vi hoppas att detta kommer att vara början på en långsiktig process av interreligiöst
säkerhetssamarbete som kommer att ha mycket positiva effekter på våra samhällen, i
och bortom EU:s medlemsstater.
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PARTNER

EN PRAKTISK GUIDE TILL BROTTSBEKÄMPNING

CE C

FA ITH M ATTE RS

Konferensen för europeiska kyrkor (CEC) är en gemenskap som för samman
114 kyrkor från ortodoxa, protestantiska och anglikanska traditioner från
hela Europa för dialog, främjande och gemensam handling.

Faith Matters Ireland (FMI) är en icke-statlig organisation som syftar till att främja
mänskliga rättigheter genom att främja och försvara pluralism, sammanhållning och
integration och stödja och förespråka för dem vars mänskliga rättigheter kränks eller
hotas av extremism eller hat eller på annat sätt.

Tillsammans stärker vi vårt gemensamma vittne, agerar i Europas och
världens tjänst, främjar fred och arbetar för kyrkans enhet. Vår vision är “Tillsammans i hopp och vittne”.
Ett nätverk av nationella kyrkoråd håller oss kopplade till nationella och regionala frågor och organisationer i partnerskap utvecklar vår expertis inom
ett antal områden, inklusive diakoni, migrations- och flyktingfrågor samt
kvinnor och ungdomar i kyrkorna.
CEC uppstod som en fredsfrämjande insats 1959 och byggde broar mellan öst och väst under det kalla kriget. Detta ursprungliga uppdrag bär oss
framåt idag, då vi fortsätter att arbeta för ett humant, socialt och hållbart
Europa i fred med sig självt och sina grannar.

EBU
European Buddhist Union (EBU) är en internationell sammanslutning av
buddhistiska organisationer och nationella buddhistiska föreningar i Europa, grundad 1975. Buddhismens närvaro i alla europeiska länder har ökat
betydligt under de senaste 50 åren, och har kommit att representera flera
miljoner buddhister, inte bara genom närvaron av personer från traditionella buddhistiska länder, utan främst för att ett ständigt ökande antal av européer har antagit buddhismen som sin livsfilosofi, inspirerad av budskapet
om visdom, altruism, öppenhet, kärleksfull vänlighet och gränslös medkänsla mot alla levande varelser.
Som organet som representerar buddhister i Europeiska unionens medlemsstater såväl som i Europarådets medlemsstater deltar EBU aktivt i dialogen
om Artikel 17 med EU-institutionerna och de andra trosgrupperna.
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FMI arbetar för att stärka och stödja social sammanhållning genom lokala samhällsutbildningsprogram, samtidigt som man tar itu med extremism och hatbrott. FMI arbetar
också aktivt med samhällsledarskapsprogram som hjälper till att underlätta utvecklingen av morgondagens sociala entreprenörer och samhällsaktivister genom internetbaserade och vanliga workshops.
FMI påverkar också socialpolitiken på lokal, regional och statlig nivå genom sina
forskningsrapporter. FMI specialiserar sig också på nätbaserade kampanjer, utvecklar
hatbrottsprojekt, arbetar med att skydda projekt och med säkerhet på nätet.

SAC C BY E JC
Security and Crisis Center (SACC by EJC) grundades 2012 av Dr Moshe Kantor, ordförande för European Jewish Congress. SACC by EJC:s främsta uppdrag är säkerheten för judiska samfund i hela Europa.
En krissituation kan störa verksamheten, skada anseenden och utlösa andra hot mot
samfunden. Ju mer förberett ett samfund är på att hantera oväntade situationer, desto
mindre sannolikt är det att det kommer att drabbas av en vidsträckt kris. Det är inte en
fråga om huruvida en kris kommer att inträffa, det är en fråga om när. SACC by EJC:s
högt kvalificerade team av proffs kan hjälpa samfund att förbereda sig för och svara
mot dessa störande händelser och slutligen öka deras förmåga att komma starkare ur
dem. SACC by EJC organiserar och levererar utbildningar, seminarier och konferenser över hela Europa för att förbättra beredskapsnivån för judiska samfund och stärka
banden med lokala myndigheter och EU-myndigheter.
SACC by EJC:s arbete fokuserar på ett brett spektrum av viktiga frågor, såsom: krishantering, utbildning, antisemitism, internationell och inhemsk terrorism. SACC by EJC
producerar oberoende kvalitetsundersökning för att effektivt utrusta samhällsledare,
beslutsfattare, europeiska institutioner, brottsbekämpande myndigheter och akademiker. I samarbete med externa partner och organisationer har SACC by EJC tagit
fram olika publikationer och multimediaprojekt, som finns på www.sacc-ejc.org .
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De åsikter som uttrycks i denna publikation är upphovsmannens (upphovsmännens) egna och utgör inte
ett officiellt ställningstagande från Europeiska kommissionens sida. Varken Europeiska kommissionen
eller någon person som agerar på kommissionens vägnar är ansvarig för hur nedanstående uppgifter
används.
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