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Regeringens tre fokusområden 

• Motverka antisemitism genom 
utbildningsinsatser.

• Öka tryggheten för judar i Sverige.

• Uppmärksamma den judiska kulturen.
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• Regeringsförklaringen slår fast att arbetet mot antisemitism ska 
prioriteras. Hotet kommer från fyra håll; högerextrema och nynazister, 
vänsterextrema, islamister och antisemitism från Mellanöstern. 

• En framgångsrik kamp mot antisemitism bygger på att den synliggörs 
och att dess särart klart och tydligt erkänns.

• Viktigt arbete utförs av flera myndigheter, regionala och lokala aktörer 
samt organisationer inom det civila samhället. 
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Den nya regeringens arbete 
• 6 miljoner kronor för fortsatt finansiering av hågkomstresor till 

Förintelsens minnesplatser.

• Memorandum of Understanding med Yad Vashem i Israel om fortsatt 
samarbete för lärares undervisning om Förintelsen.

• 3 miljoner kronor fram till 2024 för spridning av Dimensions in Testimony
för skolor och museer.

• 45 miljoner kronor 2023 och 55 miljoner kronor från 2024 till Sveriges 
museum om Förintelsen.

• Fortsatt finansiering av Stiftelsen Judiska museet.
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Ett samlat grepp: Tvärdepartemental statssekreterargrupp

• Arbetsgruppen ska vara en väg in och ta ett samlat grepp 
kring insatser för ökad trygghet, utbildningsinsatser mot 
antisemitism och för att lyfta judisk kultur.

• Statsministerns statssekreterare, Johan Stuart, leder och 
sammankallar. Från Regeringskansliet deltar 
statssekreterare från Kultur, Social, Finans, Justitie, 
Utbildning, Arbetsmarknad.

• Representanter från judiska organisationer och 
församlingar, relevanta myndigheter och organisationer. 

• Utredningen om förslag till en nationell strategi för 
stärkande av judiskt liv i Sverige ska särskilt beaktas.
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Första mötet: säkerhet 
• Inledningsvis kommer fokus att vara på judiska 

församlingars och organisationers säkerhet.

• Det är ytterst statens ansvar att garantera den 
fysiska säkerheten.

• Relevanta rättsvårdandande myndigheter 
kommer därför bjudas in, till exempel 
Polismyndigheten, Brå och Center mot 
våldsbejakande extremism. 
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Skärpta straff för brott med antisemitiska motiv

• Inom ramen för den fullständiga och genomgripande 
översynen av strafflagstiftningen som regeringen aviserat 
i Tidöavtalet, kommer det ingå i utredningen ett uppdrag 
att lämna förslag på hur hatbrott, bland annat som begås 
med antisemitiska motiv, ska kunna straffas hårdare.

• Lagstiftningen måste skärpas mot brott med bland annat 
antisemitiska motiv. 

• Hatbrott med antisemitiska motiv ska i högre grad kunna 
leda till utvisning. 
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Utbildning för att motverka antisemitism
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Ökad kunskap och bättre verktyg i skolan är viktigt för att motverka 
antisemitism.

Medlen för Forum för levande historias och Segerstedtinstitutets 
satsning med uppdraget att genomföra kunskapshöjande insatser mot 
antisemitism dubbleras 2023.

Göteborgs universitet ges uppdrag och finansiering att under 2023–
2024 förstärka arbetet med att sprida kunskap om arbetsmetoder mot 
antisemitism i skolmiljöer.
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