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Till slut sändes en thailändsk ljuslykta upp, för att sym-
boliskt sprida budskapet om ljus och fred över världen. 
Bakom arrangemanget stod Interreligiöst fredsforum, 
ett nätverk av människor med bakgrund i olika religiösa 
traditioner, som vill verka för fred. 

Ljus på Medis är Interreligiöst fredsforums första 
offentliga arrangemang och alla var eniga om att detta 
bara är början på en kommande tradition. 

Helene Egnell

Buddhistmunkar, imamer och präster, 
bahà’ìer, sikher, judar och hinduer tillsam-
mans med människor i alla åldrar minglade 
på Ljus på Medis i Stockholm den 11 fe-
bruari. Evenemanget gavs med anledning 
av FN:s World Interfaith Harmony Week.

Dagen inleddes högtidligt av representanter för Sveri-
ges interreligiösa råd med ärkebiskop Andres Wejryd i 
spetsen där de undertecknade ett uttalande om religi-
ons- och övertygelsefrihet. Efter förfriskningar följde en 
musikalisk upptakt med Mikael Zifa Eriksson, Dekula 
Vumbi Kahanga och Ann-Sofie Wensbo. På de efter-
följande workshopparna kunde man delta i körverkstad 
och tillverka ljuslyktor och thailändska blomsterkransar. 
Man kunde även träna ickevåld med Salaams vänner el-
ler läsa och skriva texter om ljus och mörker.

Ljuslyktor och blomsterkransar
Klockan 18 ställdes ljuslyktor och blomsterkransar ut 
på Medborgarhusets trappa varefter ett knappt hundra-
tal deltagare fick lyssna till och sjunga med i musik med 
Zifa och övriga musiker. Texter från sex olika religioner 
om ljus och det undertecknade uttalandet lästes upp. 

Thailändska blomsterkransar bland tända ljus och rökelse på 
Medborgarplatsens trappa under fredsfestivalen Ljus på Medis. 

Den 20 april invigs ett interreligiöst center i Göteborg 
som ska drivas gemensamt av församlingar från olika re-
ligiösa traditioner.  

Göteborgs interreligiösa råd består av representanter 
från femton religiösa traditioner. I flera års tid har or-
ganisationen verkat för att skapa mötesplatser för män-
niskor av olika tro. Syftet har varit att öka förståelsen för 

religiöst liv och tillsammans verka för det goda livet. 
Grunden är att skapa förtroende och försoning mel-

lan religiösa grupper. I ett segregerat samhälle betyder 
det att först skapa mötesplatser där kontakter kan knytas 
och relationer byggas. Arbetet har ofta skett i nära sam-
arbete med myndigheter som kommun och polis. Det 
interreligiösa centret är en utveckling av det samarbetet. 

Nytt interreligiöst centrum invigs i Göteborg
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Thailändska blomsterkransar bland tända ljus och rökelse på 
Medborgarplatsens trappa under fredsfestivalen Ljus på Medis. 



Eftermiddagste-ologi
KRISTENDOMEN I BUDDHISTISKT LJUS – KAN MAN 
VARA BÅDE KRISTEN OCH BUDDHIST?
29 MARS KL 16-18 PÅ CENTRUM FÖR RELIGIONS-
DIALOG, VÄSTRA TRÄDGÅRDSGATAN 2A, 2 TR
Psykologen och buddhisten Jens Näsström delar 
sina tankar om hur buddhistisk filosofi, psykologi 
och praktisk meditation har berikat och fördjupat 
hans syn på kristendomen. Han ger också sin syn på 
hur meditation främjar andligt växande oavsett reli-
giös tillhörighet. 

Han utgår i sina resonemang från aktuell hjärn-
forskning och buddhistisk tradition. Utöver en 
diskussion om gemensamma 
referenspunkter, pekar han 
på några av skillnaderna 
mellan kristendom 
och buddhism. 
Anmälan: senast
27 mars till 
sanna.feltenmark@
svenskakyrkan.se

Konst som utmanar och förenar
DYNAMIK & DYNAMIT I RELIGIONSMÖTET VI
20 MARS KL 11-16 I S:T JACOBS FÖRSAMLINGSHUS
Möt David Sparrow, representant för den engelska 
organisationen Art beyond belief som kombinerar 
konst och IT som redskap i religionsdialog och ar-
bete med utsatta grupper. Art beyond belief arbetar 
bland annat med barn med ”bokstavsdiagnoser” och 
intagna på fängelser. 

 Den interreligiösa korsvägsvandringen Via Do-
lorosa ingår i programmet. Se särskild artikel i detta 
nyhetsbrev.
Avgift: 300 kronor inklusive lunch
Anmälan: Senast 13 mars till 
sanna.feltenmark@svenskakyrkan.se
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Representanter från Sveriges interreligiösa råd flankerar ärke-
biskop Anders Wejryd.

För första gången ställer sig de sju religionerna som är 
representerade i Sveriges interreligiösa råd bakom ett 
gemensamt uttalande om religions- och övertygelse-
frihet. 

Uttalandet undertecknades högtidligen i samband 
med World interfaith Harmony Week, som firades 
på Medborgarhuset den 11 februari. Personerna som 
undertecknat uttalandet representerar kristendom, 
judendom, islam, hinduism, buddhism, sikhism och 
Bahà’ì.

”Religionerna ger ett värdefullt bidrag till samhäl-
lets utveckling och till samhällsbyggandet. I alla 
religioner finns i grunden en etik som betonar ärlig-
het, rättvisa, vikten av att bry sig om andra och att 
sträva efter det gemensamma bästa. I allt väsentligt 
är denna etiska kärna gemensam för mänsklighetens 
religiösa traditioner. I Sverige finns många olika re-
ligioner som kan bidra till detta. De vill främja sam-
förstånd genom dialog baserad på en helhetsförstå-
else av människolivets okränkbara värdighet.

Religions- och övertygelsefrihet är inskriven i 
såväl FN:s deklaration om de mänskliga rättighe-
terna, Europakonventionen som i svensk grundlag. 
Därmed garanteras varje människa rätten att både 
offentligt och privat utöva sin religion samt presen-
tera sin tro och andliga övertygelse. Den ger även 
barn och föräldrar rätt till religiös fostran. Samti-
digt garanterar religions- och övertygelsefrihet en-
vars rätt till att inte tro eller utöva någon religion. 
Den ger även alla rätten att ansluta sig till eller 
lämna en religion. I ett demokratiskt samhälle har 
staten skyldighet att försvara denna rättighet.  Det 
är också allas ansvar, oavsett tro eller övertygelse, att 
försvara den.”

Uttalande av Sveriges interreligiösa råd 
om religions- och övertygelsefrihet
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Kan vi ”ge bort” en del av vår kristna tradition till an-
dra trosbekännare? Den frågan ställde sig medarbe-
tarna i den engelska organisationen Art Beyond Be-
lief, som arbetar med konst som ett uttryck för religi-
onsdialog. Efter mycket funderande bestämde de sig 
för att våga försöket: att be konstnärer med rötter i an-
dra religiösa traditioner att illustrera de femton kors-
vägsstationerna, Via Dolorosa.

Åtta religioner
Traditionen att vandra ”Korsets väg” har sitt ursprung 
i att kristna pilgrimer till Jerusalem tidigt började gå 
i Jesu fotspår på vägen till korset. För dem som inte 
hade möjlighet att resa till Jerusalem uppstod under 
medeltiden seden att sätta upp 14 ”korsvägsstationer”. 
Stationerna symboliserar de händelser som traditio-
nen förknippade med Jesu vandring till Golgata.

 Art Beyond Belief lät en jainist, en buddhist, två sik-
her, en bahà’ì, en hindu, två kristna, tre muslimska och 
två judiska konstnärer skapa konstverk utifrån sina eg-

na associationer till de olika stationerna. Man har valt 
att följa en nyare tradition med 15 stationer, där den sis-
ta är uppståndelsen. Konstverken visas på videomoni-
torer, med musik som konstnärerna själva har valt. 

Fyra visningar
I S:t Jacobs kyrka kommer de att visas på fem olika 
monitorer som är utplacerade i kyrkan, så att betrak-
tarna får göra en konkret, meditativ vandring. David 
Sparrow från Art Beyond Belief kommer att introdu-
cera den första visningen, som äger rum söndag 18 
mars klockan 14.

 Måndag den 15 mars ges två visningar klockan 12 
och 17. Tisdag 20 mars visas vandringen klockan 12 
inom ramen för en studiedag där Art Beyond Beliefs 
arbete presenteras. Anmälan görs under rubriken ”På 
gång” i detta nyhetsbrev!

Bakom arrangemanget står Centrum för religions-
dialog i Stockholms stift i samarbete med domkyrko-
församlingen och Sensus studieförbund.

Vandra en interreligiös Via Dolorosa

Nätverket för 
praktisk religionsteologi
Nätverket för praktisk religionsteologi är till för dig som 
är intresserad av religionsmötesfrågor, och är anställd el-
ler frivillig medarbetare i Svenska kyrkan i Stockholms stift.

 Nätverkets syfte är att vara ett forum för erfarenhets-
utbyte och reflektion över vad som sker med oss och vår 
tro i religionsmötet. 

 Nätverket samlas en gång per termin under rubriken 
Dynamik och dynamit i religionsmötet, i vår äger den rum 
den 20 mars för program se På gång. Medlemmarna får 
också regelbundet information via e-post. Meningen är 
också att man ska kunna hålla kontakt sinsemellan.

 Vill du vara med i nätverket, kontakta Helene Egnell, 
helene.egnell@svenskskyrkan.se eller
Birgitta Winberg, birgitta.winberg@svenskakyrkan.se.

Den 18–20 mars visas en interreligiös korsvägsvandring i S:t Jacobs kyrka i Stockholm. 
Videokonstverk av konstnärer från åtta religiösa traditioner illustrerar de 15 korsvägs-
stationerna.

Konstnär Tejal Sanghvi, jainist. Konstnär Amrit Kaur Singh, sikh.

Sann mot sig själv – 
öppen mot andra
Sann mot sig själv – öppen mot andra, är Svenska 
kyrkans skrift om hur vi kan förhålla oss till männis-
kor av annan tro. Boken är tänkt som underlag för 
samtal i församlingarna, i arbetslag och med försam-
lingsmedlemmar. 

 Tillsammans med Sensus medverkar CRD gärna 
med att organisera församlingsaftnar, samtalsdagar 
och studiecirklar kring boken.

 Boken kan laddas ned som pdf på Centrum för 
religionsdialogs hemsida eller beställas från Svenska 
kyrkans informationsservice, info@svenskakyrkan.
se, tel 018-16 96 00. Den kostar 80 kronor plus porto 
40 kronor oavsett hur många böcker man beställer. 



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

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

Studentlitteratur 2011

Redaktörer: Susanne Olsson och Hanna Stenström

Levande ord riktar sig främst till studerande i 
religionsvetenskap eller närliggande områden 
på universitet och högskolor och är en fristå-
ende uppföljare till Att tolka Bibeln och Kora-
nen, utgiven på samma förlag.

 Tio svenska forskare från olika ämnes-
områden behandlar i boken frågan om vad 
Bibeln och Koranen egentligen säger. Man 
utgår från ett urval texter från de abrahami-
tiska religionerna, hur de har förståtts och 
tolkats i olika tider och i olika traditioner.

 I varje kapitel finns ytterligare läsförslag för den som 
vill fördjupa sig mer i de teman som tas upp.

 Det finns även faktarutor inlagda i de olika kapitlen 
som kort klargör vissa begrepp, som till exempel apo-
kryfer, kristologi och salafiyya.

 Boken är lättillgänglig utan att vara ytlig. Den känns 
nutida eftersom den även tar upp samtida fenomen som 
Muhammed-karikatyrerna och Lars Vilks-debatten.

 Författarna tar också upp kvinnans ställning i reli-
gionerna och lyfter fram framstående kvinnor i de olika 
traditionerna – vilket borde vara en självklarhet men 
inte alltid är det!

 I boken finns utdrag ur religiösa källtexter såväl som 
texter som lyfter fram religionsvetenskapliga problem-
områden.

 Birgitta Winberg

Boktips: Levande ord – 
Tolkningar av abrahamitiska källtexter

Skarpt uttalande
om omskärelse 
International Council of Christians and Jews (ICCJ) och 
dess svenska medlemsorganisation Samarbetsrådet 
för judar och kristna har formulerat ett uttalande med 
anledning av debatten om ett förbud mot omskärelse. 
Texten är en bearbetning av den engelska förlagan.

”I tusentals år har omskärelse av tradition markerat 
den religiösa och kulturella identiteten hos miljoner ju-
dar, muslimer och en del östliga kristna. 

Förbud mot manlig omskärelse har under vissa his-
toriska perioder särskilt syftat till att utradera den re-
ligiösa identiteten.

ICCJ ser därför med tilltagande oro på hur ledande 
kulturpersonligheter och politiker i vissa länder vill be-
röva föräldrar deras traditionella rätt att omskära sina 
söner vid späd ålder. Ritualen är ett tecken på en pojkes 
inträde i den judiska religionen och folkgruppen. ICCJ 
hävdar att det är föräldrars religiösa rättighet att be-
sluta om att låta omskära sina söner. 

Bruket är inte skadligt och det finns heller inte något 
statistiskt eller medicinskt stöd för de påståenden som 
framförs av dem som vill förbjuda omskärelse. Dessa 
hävdar att den skulle innebära ”stympning” eller ”över-
grepp på barn”. Att kriminalisera bruket kan leda till att 
familjer som är fast beslutna att behålla sina religiösa 
traditioner går under jorden. Risken är då att ingreppet 
genomförs under förhållanden som är mindre säkra och 
hygieniska, vilket kan få allvarliga konsekvenser. 

På senare tid har anti-omskärelsekampanjerna ofta 
haft antisemitiska, islamofobiska och främlingsfientliga 
övertoner och bör fördömas som sådana.

Vi uppmanar våra medlemsorganisationer i hela värl-
den att protestera mot dessa kampanjer som innebär 
ett hot mot rätten att fritt utöva sin religion.”

Se det ursprungliga uttalandet på ICCJs hemsida: 
www.iccj.org/Media.3692.0.html

Centrum för religionsdialog finns också på Facebook


