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• Regeringen arbetar utifrån ett samlat grepp genom nationell plan och 

åtgärdsprogram.

• Viktigt arbete utförs av flera myndigheter, regionala och lokala aktörer 

samt organisationer inom det civila samhället. 

• Exempel i åtgärdsprogram: involvera det judiska civilsamhället och 

andra organisationer som verkar för att motverka antisemitism, skapa 

förutsättningar för att kunskap tillgängliggörs, säkerställa att aktörer 

som arbetar med barn och unga har kunskap att hantera antisemitism, 

insatser för att stärka kunskap bland offentligt anställda.
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Arbetet mot antisemitism –

en prioriterad fråga för regeringen



Insatser
• 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

• Involvera judiska civilsamhället och andra organisationer som 

arbetar mot antisemitism

• 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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Fortsatt kunskapsöverföring

• Regeringen föreslår att Forum för levande historia ges 

permanent uppgift att arbeta för att öka och fördjupa 

kunskaperna om antisemitism. 

• Regeringen föreslår att Forum för levande historias uppdrag 

breddas att omfatta demokrati, mänskliga rättigheter och 

intolerans med utgångspunkt i Förintelsen, kommunistiska 

regimers och andras brott mot mänskligheten i historien. 
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Skärpta straff för brott med bland annat 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 sådana 

som begås med antisemitiska motiv, ska kunna straffas 

hårdare.

• Formerna för stödet för säkerhetshöjande åtgärder som 

kan sökas av trossamfund, ideella föreningar och 

stiftelser utreds nu och presenteras nästa år. 
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Trygghet är vår tids stora frihetsfråga

• En framgångsrik kamp mot antisemitism bygger på att den 

synliggörs och att dess särart klart och tydligt erkänns. 

• Den viktigaste brottsbekämpande åtgärden är det preventiva 

arbetet, främst riktad mot unga i skolan. 

• Antisemitism har ingen plats i Sverige. Lagstiftningen måste 

skärpas mot brott med bland annat antisemitiska motiv. 
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