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tades med en samling på Medborgarhusets trap-
pa, där representanter för sju världsreligioner läs-
te texter om fred ur sina heliga skrifter.

World Interfaith Harmony Week utropades av 
FN år 2010, och firas första veckan i februari. 
I Stockholm står Interreligiöst fredsforum, ett 
nätverk av representanter för olika samfund och 
organisationer, bakom firandet. Där ingår även 
Centrum för religionsdialog.

Helene Egnell

Vid ett seminarium under veckan talade fredsfors-
karen Isak Svensson om religionens roll i väpnade 
konflikter. Många tror att om man avskaffade re-
ligionen så skulle vi få fred i världen. Så är det inte. 
Men å andra sidan går det inte att förneka att det 
finns religiösa inslag bakom vissa konflikter. 

Liten andel
Endast 25 procent av världens konflikter är av 
religiös karaktär, alltså där parterna tillhör olika 
religion. De ökar inte i antal över tid, och de är 
inte svårare att lösa, menar Isak Svensson. Däre-
mot ökar de som har en religiös dimension,  som 
handlar om religionens roll i samhället. När re-
ligionen kommer in – ofta i ett sent stadium – 
blir den svårare att lösa. Religionsdialog spelar 
en viktig roll, både i förebyggande syfte och för 
att skapa metoder för medling i religiösa konflik-
ter, enligt Isak Svensson.   

Vandring och ljuständning för fred
Religionsdialog handlar om att bygga relatio-
ner och om att lära känna varandras traditio-
ner. World Interfaith Harmony Week inramades 
av två ”interreligiösa vandringar för fred”, en i 
Spånga-Tensta och en på Södermalm. Vandring-
arna gick mellan olika gudstjänstrum, där repre-
sentanter för respektive samfund presenterade 
rummet och dess betydelse. Vandrarna förde med 
sig var sin ljuslykta. Varje besök avslutades med 
att ett ljus tändes under en tyst minut för freden, 
och lämnades kvar som ett minne.Veckan avslu-
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Det var temat för årets World Interfaith Harmony Week som nyligen firades i 
Stockholm. Men religion kan också användas för att underblåsa konflikter. Dialog 
och samarbete är nödvändigt för att freden ska bli verklighet.

Interreligiös vandring i Stockholm. Sudhagar Raghupathy, från för-
eningen Unga dharmis och ashavaner, tillsammans med ungdomar 
framför katolska domkyrkan i Stockholm.



Levande ord – mystik i judendom, 
kristendom och islam
SIGTUNASTIFTELSEN 10 MARS KL 9-16
Mystik uppfattas ibland som en dimension av 
andlighet som är gemensam för olika religiösa 
traditioner. Något som ligger bortom och står 
över teorier och konflikter och som kan bidra 
till dialog och försoning. Stämmer det? Vad 
har judiska, kristna och muslimska mystiker 
gemensamt och var skiljer de sig åt?  
Medverkande: Catharina Stenqvist, Simon 
Sorgenfrei och Eva Ekselius
Avgift: 260 kronor
Arr: Sigtunastiftelsen, Centrum för religions
dialog och Religionsvetenskapliga avdelning
en vid Södertörns högskola
Info och anmälan senast 28 februari till Sig
tunastiftelsen, 08592 589 85, 
info@sigtunastiftelsen.se

Interreligiöst bibliodrama
SENSUS, MEDBORGARPLATSEN 4, 
7 APRIL KL 14-20 OCH 8 APRIL KL 9-16
Bibliodrama är ett sätt att i grupp utforska re-
ligiösa texter. I bibliodrama använder man 
olika kreativa och estetiska uttrycksmedel, 
improvisation, musik, rörelse, färg och form, 

för att utforska texten. Bibliodrama kan vara 
ett redskap för interreligiös dialog genom att 
människor med olika religiös bakgrund utfors-
kar religiösa texter gemensamt. 
Temat för denna tvådagars workshop blir Ber-
get – mötesplats mellan himmel och jord. Ber-
get används i många religiösa traditioner som 
en bild för mötet med det heliga, det inre sö-
kandet, för stabilitet och beskydd. Texterna 
som används under workshopen kommer att 
handla om detta tema. 
Ledare: Corinna Friedl, bibliodramatiker och 
sjukhuspräst, Birgitta Walldén, bibliodramati
ker och diplomerad psykodramatiker
Kostnad: 400 kr. I priset ingår fika och vege
tarisk kvällsmat söndag samt två fikatillfällen 
och lunch måndag. Anmäl önskemål om sär
skild kost.
Mer info: Helene Egnell, helene.egnell@
svenskakyrkan.se, tel 08508 940 09.
Anmälan: Eila Tammenniemi, Sensus studie
förbund, eila.tammenniemi@sensus.se senast 
22 mars 2013. Anmälan är bindande och gäl
ler båda dagarna. Deltagaravgiften faktureras 
från Sensus studieförbund. Begränsat deltagar
antal

Skuld, försoning och förlåtelse 
i rabbinsk judendom och 
kristendom
FJELLSTEDTSKA SKOLAN HÖSTEN 2013
Fjellstedtska skolan ger en fortbildningskurs, 
7,5 hp med möjlighet till studieresa till Jerusa-
lem. Läs mer på www.fjellstedtska.se!
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Via Dolorosa
ONSDAG 27 MARS I S:T JACOBS KYRKA
Videoinstallationen Via Dolorosa där konstnärer 
från sju olika religioner illustrerat stationerna på 
Jesu väg till korset visas kl 12 och 18.

För mer information se hemsidan

Konstnär Amrit Kaur Singh, sikh.



Konferensen med underrubriken ”Kvinnor, 
kropp, kläder, religion och identitet” fokuserade 
på hur vi markerar identitet, och särskilt religi-
ös sådan, och hur vi klär oss. Modevetaren Pat-
rik Steorn inledde med att ge exempel från tre 
olika århundraden hur mode som kulturuttryck 
både kan spegla och skapa sin tidsanda. Genom 
vår klädsel kan vi samtidigt markera samhörig-
het och avstånd med andra människor.

Ett samtal om kvinnor, klädsel och religiös iden-
titet slipper inte undan sjalen och andra uttryck 
för ”muslimsk” klädsel. Lina Assali, muslimsk 
fredsagent, berättade under rubriken ”En burka 
på catwalken”om islams klädregler, och om de 
för domar – positiva och negativa – som finns 
bland muslimer och icke-muslimer mot kvinnor i 
sjal.

Postkolonial protest
– Kommer hijab-trenden att bli 

lika långlivad som den svar-
ta kostymen, frågade sig 

doktoranden i etnolo-
gi Leila Karin Öst-

erlind i sin före-
läsning om mus-
limska mode-
trender i Euro-
pa. Den svarta 
kostymen var 
från början ut-
tryck för refor-
mert identitet 
i Nederländer-
na på 1600-ta-
let. I slutet av 
1970-talet bör-
jade muslimska 
kvinnliga uni-
versitetsstu-
denter bära hi-

– Man ser sin egen religion och 
kultur i ett annat perspektiv genom 
mötet med andra. Så beskrev en 
av deltagarna konferensen ”Som 
man är klädd blir man hädd”, som 
hölls på Sigtunastiftelsen den 8–9 
februari.

Kläder, religion och identitet – 
att upptäcka sig själv genom att möta andra

jab (sjal) som ett uttryck för både en postkolonial 
protest och en religiös väckelse.

Hijaben är alltså inte en traditionell dräkt, utan 
en modern företeelse, poängterade Leila Karin 
Österlind. Hon gav en exposé över muslimska 
modeskapare och bloggare som visade att det 
idag finns många snabbt föränderliga sub-trender.

Bokens och kroppens folk
Eva Aperia, religionspedagog i Judiska försam-
lingen, fokuserade mer på kroppen än på klä-
derna. På samma sätt som judarna kallas Bokens 
folk kan de också kallas kroppens folk – så stort 
fokus finns det på människokroppen inom ju-
dendomen. Det är en plikt att ta hand om den, 
kropp och själ hör ihop och kan inte skiljas åt.

Kraften finns i håret
Vad är det som är så speciellt med håret – med så 
många regler kring det i religionens värld? Reli-
gionshistorikern Lena Roos redde ut begreppen. 
Hon pekade bland annat på att det vildvuxna hå-
ret symboliserar djur och natur, medan det ansade 
håret symboliserar människa, kultur och disciplin. 

Powerdressande präster
Hur uttrycker kvinnor sin yrkesidentitet genom 
klädedräkten när de går in i ett tidigare mans-
dominerat yrke? Den frågan ställde professorn i 
etnologi Birgitta Meurling och berättade om sin 
forskning kring den kvinnliga prästdräkten. Ska 
den uttrycka ett ”särartstänkande” eller vara en 
”powerdress” som betonar att män och kvinnor 
är mer lika än olika?

Konferensen var den sjätte i en serie konfe-
renser om ”religionsdialog i genderperspektiv” 
där Centrum för religionsdialog är en av flera 
arrangörer. Deltagarna hade många förslag till 
teman för kommande konferenser, så en sak är 
säker: fortsättning följer.
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www.centrumforreligionsdialog.se

Prenumerera på Nyhetsbrevet
Läs nyheter och information från Centrum för religionsdialog.
Nyhetsbrevet distribueras digitalt 4 ggr/år.

. Vill du prenumerera kontakta Lena Hedström, lena.hedstrom@svenskakyrkan.se

Redaktör: Pär Sandberg, par.sandberg@svenskakyrkan.se

På centret arbetar: 
Stiftsadjunkt Helene Egnell, tel 08-508 940 09, mobil 073-561 89 64, helene.egnell@svenskakyrkan.se
Stiftsadjunkt Birgitta Winberg, tel 08-508 940 19, mobil 070-567 08 26, birgitta.winberg@svenskakyrkan.se    

Adress: S:t Jacobs församlingshus, Västra Trädgårdsgatan 2A, 2tr, 111 53 Stockholm.

                               

Centrum för religionsdialog i Stockholms stift 
Verkar för samarbete och goda relationer mellan kristna och människor av annan tro genom att:

•	 Stötta och inspirera till religionsmötesprojekt i Svenska kyrkans församlingar
•	 Erbjuda kurser, samtalskvällar och dialoggrupper
•	 Förmedla kunskap, kontakter, litteratur m m 
•	 Reflektera teologiskt över erfarenheter av religionsmöte

Centrum för religionsdialog finns också på Facebook

Ett judiskt museum med en utställning om Jesus 
kan anses som unikt. Att utställningens arbets-
grupp består av såväl judar som kristna kan kan-
ske inte anses unikt. Däremot är det ett vittnes-
börd för utvecklingen inom judisk-kristna rela-
tioner det senaste femtio åren.

Vid invigningen av Judiska muséets utställning 
den 13 januari hoppades överrabbin David La-
zar att utställningen skulle bli ett beit midrash – 
ett hus för lärande, tolkning och samtal. Så blev 
det också vid en utbildningsdag som Centrum 
för religionsdialog anordnade 12 februari. För-
utom en guidning av själva utställningen, fick 
deltagarna lyssna till Siavosh Derakhti, prisbe-

JUDEN JESUS – EN UNIK UTSTÄLLNING
lönt med Svenska kommittén mot antisemitisms 
pris för sitt arbete med organisationen Unga 
mot antisemitism och främlingsfientlighet. På 
plats fanns även Göran Larsson, docent i judais-
tik och tidigare direktor för Svenska teologiska 
institutet i Jerusalem.

Judisk polemik
Göran Larsson berättade om Toldot Jeshu, en ju-
disk polemisk skrift från 800-talet, som fram-
ställde Jesus i negativ dager – en kontrast till det 
alltmer positiva intresse för Jesus vi ser idag, när 
judiska forskare tydliggör Jesu förankring i sin 
tids judendom – något som också är utställning-
ens tema.

Var med och gör skillnad
– Vart är vi på väg, frågade Siavosh Derakthi med 
hänvisning till främlingsfientliga partiers fram-
marsch i hela Europa. Alla måste vara med och 
göra skillnad, inte bara sitta passiva, menar han.

Det är den inställningen han vill förmedla till 
unga människor, särskilt i Malmö där han bor 
och verkar. Han är själv muslim med iranska 
rötter och menar att det är nödvändigt att min-
nas Förintelsen, för att dra lärdom av historien.

Utställningen Juden Jesus varar fram till 30 
september. Varför inte boka en guidning och ta 
med konfirmanderna, ungdomsgruppen, bibel-
studiegruppen, pensionärsgruppen…

Sebastian Selvén visade utställningen. 
FO

TO
: H

ELEN
E EG

N
ELL


