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Vi ska alltså jämföra den starka progressiva ström-
ningen inom Svenska kyrkan i dessa frågor med 
motsvarande strömningar i andra traditioner – och 
erkänna att de negativa attityder, till kvinnors frigö-
relse och hbtq-personers rättigheter, som finns i alla 
religiösa traditioner också har en motsvarighet i vår 
kyrka.

Dialogen är lättare och 
kan gå djupare om man 
delar många värderingar, 
men det är också viktigt 
att försöka föra dialog 
med dem man står åsikts-
mässigt långt ifrån.

Religionsdialog är ett 
fredsprojekt.  Det kan 
inte bli fred så länge 
religionerna används som 
redskap för att så hat och 
splittring. Å andra sidan 
bär alla religiösa tradi-
tioner på redskap för att 
skapa fred och samför-
stånd. 

Det är här dialog-
projektet på Fryshuset 
kommer in. Det finns 
risk att religion blir en 
särskiljande snarare än enande identitetsmarkör för 
ungdomar idag. Därför är det viktigt att visa på goda 
förebilder och vägar till förståelse och samarbete.

Helene Egnell
stiftsadjunkt på Centrum för religionsdialog

Till att börja med: dialog är inte debatt, där man 
försöker övertyga varandra om vem som har ”rätt”. 
Dialog är inte heller förhandling, där man skalar bort 
allt som skiljer för att komma fram till att man egent-
ligen tror likadant. Utgångspunkten i dialogen är att 
vi är olika, men att vi ändå kan mötas.

Vidare: två grundregler i dialogen är att inte 
jämföra det bästa i sin egen tradition med det sämsta 
i den andres, och att låta den andre definiera sig själv. 
Debatten kom delvis att handla om imamens inställ-
ning till jämställdhet och samkönade relationer. Man 
tenderade att definiera muslimer som negativa till 
detta, och lyfta fram Svenska kyrkans positiva inställ-
ning som kontrast till den muslimska. 

Många av Svenska kyrkans medlemmar är glada och 
stolta över att vi länge har arbetat med frågor om kön 
och sexualitet. Det har lett till att prästvigda kvinnor 
bejakas i de allra flesta sammanhang, och att vi viger 
samkönade par. 

Men även inom islam, liksom i alla religiösa tra-
ditioner, finns rörelser som verkar för nytänkande i 
frågor som rör kön och sexualitet. 

Dialog är varken debatt eller förhandling

Sofia församlings beslut att anställa en 
imam för arbetet med ett dialogprojekt 
på Fryshuset väckte en häftig debatt 
under våren. Debatten kom att fokusera 
på om det var rätt av Svenska kyrkan 
att anställa en imam. Men viktigare är 
frågan hur och varför vi ska föra dialog?

FoTo: MaTS åSMaN



Dynamik och dynamit 
i religionsmötet VI
13 oktober kl 8.30-15 i turebergskyrkan, 
sollentuna
”Sann mot sig själv – öppen mot andra”. 
Det mångreligiösa samhället ställer Svenska kyrkan 
i en ny situation. Allt oftare möts människor av an-
nan tro i församlingens verksamhet. 

Det väcker frågor som; Är religiös mångfald 
Guds vilja? Kan vi lära något av varandra eller är 
vår uppgift att omvända alla till kristen tro?

Under kursdagen introducerar biskop Eva 
Brunne ett biskopsbrev om kyrkliga handlingar i 
mötet med människor från andra trostraditioner 
och stiftsadjunkt Helene Egnell Svenska kyrkans 
religionsteologiska studiematerial och SKR:s skrift 
”Äktenskap där religioner möts”. 
Avgift: 200 kronor inklusive lunch och böcker.
Anmälan senast 6 oktober på 
www.stockholmsstift.se/kursanmalan 

Centrum för religionsdialog finns också på Facebook.

Susannah Heschel, Eli Black professor of Jewish stu-
dies vid Dartmouth College i USA föreläser vid den 
tredje föreläsningen till Krister Stendahls minne. 
Hon är en välkänd profil inom den judisk-kristna 
dialogen. Hennes forskningsområden inkluderar 

också judisk-muslimska relationer, de tyska kyrkor-
na under Förintelsen, samt feministteologi.

Föreläsningen arrangeras i samarbete med Pai-
deia, The European Institute for Jewish Studies in 
Sweden.

Mat och religion – 
kvinnor som traditionsbärare
16-17 september sigtunastiFtelsen
Maten – vad vi äter, när och hur – är en viktig del 
av de flesta av världens religioner. Om matens roll i 
judendom, kristendom och islam, och kvinnors be-
tydelse för att hålla religiösa mattraditioner vid liv 
handlar denna konferens. 
Medverkande:  Kajsa Ahlstrand, Eva Aperia, Aiat 
Majeed Jakobsson, Lena Roos och Barbro Turesson. 
Arr: Nordisk Ekumenisk Kvinnokommitté i samar-
bete med Centrum för religionsdialog och Sigtuna-
stiftelsen. Information: Gunnel Borgegård, 
gunnel.borgegard@skr.org 08-453 68 19.

Räcker det med att möta en människa från en grupp man 
har fördomar om för att man ska ändra inställning? 

Nej, så enkelt är det inte, hävdade professor Jesper 
Svartvik i sitt inledningsanförande vid konferensen 
”Stereotyping the Other” i Lund 10-13 april.

Risken är stor att man bara ser dem som ”undantaget 
som bekräftar regeln” och behåller sin stereotypa bild 
av gruppen som helhet. Frågan är hur vi kan vänja oss 
av med att (be)döma varandra utifrån grupptillhörig-

het och inse att vi alla är komplexa varelser.
Konferensen gav många exempel på hur stereo-

typer, föreställningar om vad som karaktäriserar en 
grupp och dess medlemmar, skapas och upprätthålls. 

Exempel på hur fördomar motverkas gavs genom 
ett studiebesök i Västra Skrävlinge församling, Isla-
mic center och synagogan i Malmö, som tillsammans 
verkar för dialog. 

Vi gratulerar Källan, Fisksätra råd och stödcenter, 
som fått Abrahams barns pris 2011.

Priset är ett stipendium på 10 000 kronor, som 
delas ut årligen av organisationen Abrahams barn. 
Priset går i år till Källan, med motiveringen: 

”För dess strävan att främja integration – socialt, 
existentiellt, kulturellt och religiöst – och vara ett 
fredsprojekt i det svenska samhället”.

Källan är ett samarbetsprojekt mellan Svenska 
kyrkan i Nacka, S:t Konrads katolska församling och 
Stockholms stadsmission. Källan vill vara ett stöd, en 
länk och en brobyggare mellan den enskilde indivi-
den och det svenska samhället.

Abrahams barns programsekreterare Elisabet Mat-
tizon Armgard säger att man hoppas att priset ska 
bidra till ”att Källan förhoppningsvis aldrig sinar.”

Källan i Fisksätra prisat som fredsprojekt

Möten räcker inte för att bryta fördomarna

Krister Stendahl Memorial Lecture 2011 
7 november kl 15-17 på ersta konFerens



Bilder från en ensamstående mammas vardag och livliga samtal om 
solidaritet mellan judiska, kristna och muslimska kvinnor präglade semi-
nariet ”Kvinna och troende i Sverige idag” vid Medborgarexpo i april.

Muslimska kvinnoföreningen och Centrum för religi-
onsdialog. 

motverka negativa bilder
Medverkade gjorde Sara Björk, präst i Boo församling, 
Yael Fried, informatör på Judiska museet och Yasmine 
Kirian, företagsekonom och aktiv i Sveriges unga mus-

limer, med Lena Lönnqvist, rektorn för Sjöviks folk-
högskola som samtalsledare. 

Ett 50-tal deltagare följde och deltog i diskus-
sionen som tydligt visade att kvinnor behöver 
mötas. Både för att motverka negativa bilder av 
religionen från det sekulära samhället och det 
förtryck av kvinnor som finns i alla religiösa 
traditioner. 

konsten som hjälp att bearbeta
Samtalen inramades av en liten utställning med 
bilder av Mejsa Jelloul. Hon berättade om hur 
konsten blivit en hjälp för henne att bearbeta 
svåra händelser i sitt eget liv och att klara av till-

varon som ensamstående mamma.

Situationen för kristna i Pakistan blir allt 
svårare. Det vittnade fader James Chan-
nan oP om när han besökte Centrum för 
religionsdialog i april. Själv vill han möta 
den växande extremismen med dialog.

– För ett par år sedan hade jag inte sagt att det var en 
fråga om förföljelse, men idag är det verkligen det, sä-
ger James Channan.

Hädelselag skapar problem
Det stora problemet är hädelselagen, som infördes i 
början av 1990-talet. Ännu har ingen dömts utifrån 
lagen, däremot har ett 30-tal kristna som åtalats blivit 
mördade av muslimska extremister på väg till rättegång-
en eller i fängelset.

Men kyrkan måste gå dialogens väg, hävdar James 
Channan.

kvinna och troende i sverige idag

– Vi är kallade att vara jordens salt och världens ljus. 
Vi ska inte besvara hat med hat och våld med våld. 
Vi måste spela en positiv roll. Kristna och muslimer 
måste samarbeta för att lösa landets problem. De flesta 
muslimerna är moderata, och landets högste imam är 
engagerad i dialogen.

Pakistansk präst tror på dialog

Kan troende kvinnor från olika religioner få ett sär-
skilt förtroende för varandra? Finns det anledning för 
troende kvinnor i Sverige i dag att stödja varandra? 
Finns det vissa frågor vi gemensamt bör ”kämpa med”, 
mål vi bör slåss för tillsammans? 

Det var några av de frågor som diskuterades på 
seminariet som var en del av ett samarbete mellan 

Sveriges ekumeniska kvinnoråd, 

Mejsa Jelloul visade sina bilder.

James Channan är ledare för Dominikanorden i Pakistan och 
direktor för ett fredscentrum i Lahore.  

Fo
To

: H
ELEN

E Eg
N

ELL

FoTo: HELENE EgNELL



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•	

Pastor James Wuye och imamen Muhammed ashafa besökte 
nyligen Stockholm där de bland annat träffade biskop Eva 
Brunne och Centrum för religionsdialogs medarbetare.

För den som vill ha en motbild till de bras-
kande rubrikerna om religionsmotsätt-
ningar i världen, rekommenderar vi filmen 
”Imamen och pastorn.” 

Filmen skildrar imam Muhammed Ashafa och pastor Ja-
mes Wuye och deras arbete i ett fredsprojekt i Nigeria.

Filmen Pastorn och imamen berättar om hur de 
båda religionsföreträdarna går från att vara fiender 
till att tillsammans börja verka för fred och försoning. 
Sedan 15 år samarbetar de nu i ett fredsprojekt, inte 
bara i Nigeria, utan även i andra delar av Afrika. De 
har också blivit ombedda att dela med sig av sina 
erfarenheter i Europa, Asien , Australien och USA.

Filmen finns att låna eller att se på hos Centrum för 
religionsdialog, S:t Jacobs församlingshus, Västra träd-
gårdsgatan 2A. Den går också att köpa på Initiative of 

Filmtips: Imamen och pastorn

Change hemsida: www.se.iofc.org/ Där kan man även 
köpa en uppföljare till filmen: ”An african answer”.

”Fönster mot Gud” brukar man kalla ikoner. Det är 
också titeln på en nyutkommen bok där Göran Lars-
son mediterar över tre sådana ”fönster” på Svenska 
teologiska institutet i Jerusalem. 

Göran Larsson var direktor på institutet då ikonerna 
skapades på hans initiativ. 

Bengt-Olof Kälde målade ikonerna, som utgör en 
triptyk med motivet ”Jesus frambärs i templet”.

Det unika med ikonerna är att de så tydligt fram-

ställer Maria, Josef, Simeon, Hanna och Jesusbarnet 
som judar och i en judisk kontext. 

Göran Larsson lyfter i sin på en gång lärda och 
meditativa text fram samhörigheten och förbindelsen 
mellan den judiska traditionen och de gammaltesta-
mentliga texterna i Lukasevangeliets berättelse.

Boken är rikt illustrerad både med detaljer från 
ikonerna och interiörer och exteriörer från STI, och 
är en utmärkt presentbok.

Boktips: Fönster mot Gud
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