
TRO PÅ JOBBET. 

Näringsliv, fackförbund och 

religionsföreträdare diskuterade 

diskriminering med DO på Höstmöte. 

Vi lever i ett mångreligiöst samhälle. I 

arbetslivet finns vi på arbetsplatser var och 

en med sin unika identitet och bakgrund, 

men med olika utryck för tro, liv och 

tradition.  Då väcks frågor, hur hanterar vi 

olikheterna? Kan våra olikheter bli 

möjligheter i arbetslivet? 

 

Dag Tuveliius, chefredaktör för Kyrkan 

Tidning, Mats Jassa Singh, svenska sikher och 

Wanja Lundby-Wedin , LO:s ordförande delar 

erfarenheter och funderingar i fikapausen. 

Med utgångspunkt från dessa 

frågeställningar inbjöd nätverket Kyrka 

och Arbetsliv i Samverkan till sitt årliga 

höstmöte som var i år förlagt till 

Immanuelskyrkan i Stockholm. Temat var 

satt till Tro på jobbet – mångreligiösa 

möten.  

Här träffades företrädare för svenska 

sikher, muslimer, judar och kristna för att 

tala med företrädare från några olika 

fackförbund och Näringsliv om tro och 

religion på arbetsplatsen. Framför allt om 

hur religiöst aktiva personer bemöts i 

arbetslivet. 

Som en av gästföreläsarna medverkade 

Diskrimineringsombudsman (DO) Katri 

Linna som poängterade att det finns en 

samverkan mellan kön, ålder, etnicitet och 

religion när det handlar om 

diskrimineringsfrågor. Hon menade att 

problemen finns redan innan folk kommer 

ut i arbetslivet. DO manade därför 

arbetsgivare att ta sig en funderare på alla 

som inte är representerade på arbetsplatsen 

och vad det kan bero på.  

Diskrimineringsombudsman (DO) Katri Linna 

Dagen var förövrigt fullmatat med 

föreläsningar och samtal och gav 

spännande utblickar och utmaningar att 

jobba vidare med inom var och ens 

organisation och arbetsplats.  

Anders Wejryd, ärkebiskop i Svenska Kyrkan 

och Thomas Dahl, ombudsman SKTF i samtal 

med några konferensdeltagare. 

 



 

Studieförbundet Sensus inbjöd i samband med 

höstmötet till guidningar i det multireligiösa 

tältet som fanns uppställt i konferenslokalerna. 

 

I tältet var symboler, texter och religiösa 

föremål från olika religioner samlade sida vid 

sida. 

Moderator för dagen var Dag Tuveliius, 

chefredaktör för Kyrkans Tidning & 

magasinet Amos som höll ihop den 

avslutade paneldebatt på ämnet Tro på 

jobbet- betyder mer än du tror.  

 

I panelen deltog Helena Benaouda 

ordförande, Sveriges muslimska råd, 

Maynard Gerber, Judiska församlingen, 

Stockholm, Sture Nord, ordförande i TCO, 

Mats Jassa Singh, Gurdwara Sangat Sahib 

(svenska Sikher), Erling Andersson, pastor 

i Nässjö, Svenska Missionskyrkan samt 

Lars Joakim Lundquist, Svenskt 

Näringsliv. 

 

Ett hundratal deltagare var samlade till 

Höstmötet. 

Kyrka och Arbetsliv i Samverkan är en 

mötesplats där fackliga organisationer, 

arbetsgivarorganisationer, kyrkor och 

samfund möts. En mötesplats där vi kan 

föra samtal, dela erfarenheter och öka vår 

kunskap om människan och arbetslivet. 

Utgångspunkten är hur vi tillsammans kan 

hävda idén om det absoluta och okränkbara 

människovärdet i det moderna samhället. 

För mer information om Kyrka och 

Arbetsliv i Samverkan hänvisar vid till 

hemsidan: www.kyrka-arbetsliv.se 

 

Text och foto Erling Andersson 

 

 

 

 

http://www.kyrka-arbetsliv.se/


 

Här kommer fler bilder från Höstmöte 

och från den Mångreligiösa resan 

Med besök i S:t Petrus och Paulos Syrisk 
Ortodoxa kyrka, Buddisttemplet i Alby 
och Moskén i Fittja. 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


