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stängts ned. Vi kan alltså inte slå oss till ro, reflektio-
nen och samtalet måste fortsätta.

Ur religionsdialogens synpunkt kan vi göra två 
iakttagelser. Den första är att förhoppningsvis kom-
mer ryggmärgsreaktionen vid nästa terrordåd inte att 
vara att det måste vara en islamist som står bakom. 
Och om det skulle vara det, inser man kanske att 
terroristen är lika lite representativ för alla muslimer 
som Breivik är för alla kristna.

Den andra är att vi har blivit påminda om religio-
nens destruktiva potential. ”Religionen kan både vara 
en del av problemet och en del av lösningen – och 
det är vår sak att se till att den blir det senare”, sa 
rabbi David Rosen vid förra årets Krister Stendahl-
föreläsning. 

Sopa rent framför egen dörr
Breivik sade sig vara kristen, och hänvisade till 
korstågen – som inte var en så marginell företeelse i 
kristendomens historia som vi gärna vill tro. 

Ordet ”korståg” har in i vår tid haft en positiv 
klang. Om vi vill frigöra religionernas fredsskapande 
potential måste vi lära oss förstå varför de så ofta 
används för att legitimera våld, och göra upp med 
sådana tolkningar. Det gäller alla religiösa traditioner. 
Var och en har att sopa rent framför egen dörr – men 
vi måste också kunna samtala om religionens såväl 
negativa som positiva sidor och lära av varandra.

Helene Egnell
stiftsadjunkt på Centrum för religionsdialog

Terrordådet på Utøya gör samtalet och 
religionsdialogen än viktigare.

Terrordåden i Norge den 22 juli tycks ha lett till raka 
motsatsen vad Anders Behring Breivik avsåg.

Det har skett en fördjupad reflektion och diskus-
sion kring de politiska, sociala, psykologiska och 
religiösa aspekterna av det som hände, och viljan till 
sammanhållning och att stå upp för demokratiska 
värden har stärkts.

Felaktig ryggmärgsreaktion
Men uppenbarligen har också de som delar Breiviks 
åsikter stärkts i sin övertygelse, och tonen i tidningar-
nas nätkommentarer har varit av den arten att många 

Besinning efter Utøya

Bilden på prästen i Norska kyrkan Anne Marie Tronvik och 
imamen Senaid Kobilica vid begravningen av ett av offren från 
Utøya blev en symbol för gemenskapen över religionsgränserna 
efter attentatet.FO
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Det väcker frågor som; Är religiös mångfald Guds 
vilja? Kan vi lära något av varandra eller är vår upp-
gift 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 stiftsad-
junkt Helene Egnell Svenska kyrkans religionsteolo-
giska studiematerial ”Sann mot sig själv – öppen mot 
andra” och Sr. Katrin Åmell OP presenterar SKR:s 
skrift ”Äktenskap där religioner möts”. 
Avgift: 200 kronor inklusive lunch och böcker.
Anmälan senast 6 oktober på 
www.stockholmsstift.se/kursanmalan 

Susannah Heschel håller årets 
Krister Stendahl Memorial Lecture 
7 NOVEMBER KL 15-17 PÅ ERSTA KONFERENS, 
BRINGSALEN 
”From Rabbi to Nazi. Vicissitudes of Jesus 
in Modern Theology”
Årets Krister Stendahl Memorial Lecture kommer att 
hållas av Susannah Heschel, Eli Black, Professor of Je-
wish Studies vid Dartmouth College i USA. 

Hennes forskning rör främst judisk-kristna relatio-
ner i Tyskland under 1800- och 1900-talet, men hon 
har också intresserat sig för feministteologi och judisk-
muslimska relationer.

Temat för hennes föreläsning är 
hur judisk och kristen teologi un-
der 1800-talet utvecklades under 
ömsesidig påverkan, såväl som un-
der påverkan av tidens intellektuella 
och politiska strömningar. Att för-
stå denna utveckling kan lära oss att 
finna vägar för en dialog där mötet 
med andra trostraditioner kan ut-
veckla och fördjupa vår teologi. 

Föreläsningen hålls på engelska, 
och arrangeras i samarbete med Paideia, The European 
Institute for Jewish Studies in Sweden.

Centrum för religionsdialog finns också på Facebook.

”Kan man glömma Gud?” 
En eftermiddag om religiös identitet och åldrande
11 SEPTEMBER KL 15, JUDISKA HEMMET 
PÅ LÖDÖSEVÄGEN 9 I HAMMARBYHÖJDEN
Samarbetsrådet judar och kristna inbjuder till en efter-
middag på Judiska hemmet. Föreståndaren Anja Brans 
visar runt och berättar om verksamheten. Sjukhuspräs-
ten på Ersta, Anders Westius talar om sin forskning 
kring livsåskådning och identitet vid demens under 
rubriken ”Kan man glömma Gud?” 
Kaffe och kaka/smörgås serveras.
Avgift: 50 kronor, gratis för Samarbetsrådets medlemmar

Att ta ansvar för freden
18 SEPTEMBER KL 14-18 I BAHA’I-CENTRET, 
SOLHAGAVÄGEN 11, SPÅNGA
Interreligiöst Fredsforum inbjuder till en inspira-
tionsdag för alla som vill verka för freden i stort som 
smått. Brian Palmer, socialantropolog och religions-
vetare, lektor vid Teologiska institutionen på Uppsala 
universitet inleder. Salaams vänner leder kommuni-
kationsövningar, samtal i grupper, fika serveras.
Anmälan: senast 11 september till Nahid Mansoory, 
073-999 36 39, nmansoory@hotmail.com

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 annan 
tro i församlingens verksamhet. 
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Samling för 
kärlek och fred
Den 28 maj arrangerades ”Dharmisk och 
zo ro astrisk kärleks- och fredsfestival” i 
Hallunda. Centrum för religionsdialogs 
Birgitta Winberg medverkade med bibel-
läsning tillsammans med medarbetare i 
Botkyrka församling och representanter 
för andra religiösa traditioner. 

Festivalen arrangerades av Sveriges 
unga dharmis och ashavaner, en nybildad 
förening för ungdomar som tillhör budd-
hism, hinduism, sikhism och zoroastrism.
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INTERRELIGIÖST PÅ

Centrum för religionsdialogs 
samarbetspartner Muslimska  
Freds agenterna tar nu steget ut 
i Europa. Här berättar projekt-
ledaren Yasin Ahmed om pla-
nerna. 

Föreställningen om islam som en 
fredlig religion är nästan obefintlig 
i västvärlden. Många muslimer sak-
nar tillräckligt med kunskap för att 
kunna bemöta bilden av islam som 
en våldsreligion. Därför tog studie-
förbunden Sensus och Ibn Rushd 
2006 initiativ till projektet ”Att 
främja islamsk fredskultur”. 

Vi ville bygga ett nationellt nät-
verk för fredsarbete och samtidigt ut-

bilda ungdomar i frågor som rör is-
lam, fred och mänskliga rättigheter. 
Vi har utbildat 100 muslimska freds-
agenter, producerat boken Salam och 
medverkat vid bildandet av Sveriges 
första muslimska fredsrörelse, Svens-
ka Muslimer för Fred och Rättvisa. 

Motverka fördomar
Inom ramen för EU vill vi skapa 
förutsättningar för europeiska unga 
muslimer att motverka de ömsesi-
diga fördomar som finns bland en 
del europeiska medborgare. Projek-
tet ska fördjupa sig i frågeställning-
ar kring kopplingen mellan religion, 
fred och mänskliga rättigheter inom 
den europeiska gemenskapen. 

Unga människor är då särskilt vik-
tiga. Vi vill lägga grunden för en eu-
ropeisk muslimsk fredsrörelse, som 
kan samarbeta på lika villkor med 
andra fredsrörelser i Europa och res-
ten av världen. 

Vi söker nya samarbetspartner 
som vill vara med och utveckla fred-
skultur och kan bidra med erfaren-
heter, kontakter och utbyten och 
driver verksamhet på europeiska 
nivå. Om din organisation är intres-
serad av detta projekt så vänligen 
kontakta oss.

Yasin Ahmed
yasin.ahmed@sensus.se.
www.fredsagenterna.se 

De judiska erfarenheterna kan 
vara en tillgång för att skapa ett 
sant multikulturellt Europa. Så 
skulle man kunna sammanfatta 
budskapet från konferensen     
”Jewish Perspectives on Trans-
formations in Contemporary 
Europe” 14-16 augusti. 

Med konferensen firade Paideia – 
the European institute for Jewish 
studies in Sweden, sitt 10-årsju-
bileum. Temat var ”Listening to 
the past, speaking to the future”. 
Namnkunniga föreläsare gav per-
spektiv på hur judarna varit del-
aktiga och ändå utanför i Europas 
historia, och hur dessa erfarenheter 
kan vara med och skapa framtiden.

Professor Moshe Halbertal från 
Hebrew University inledde med 

att hävda att det är för tidigt att, 
avfärda det mångkulturella samhäl-
let. Enligt hans definition är detta 
ett samhälle där olika kulturer inte 
bara lever sida vid sida, utan hela 
tiden berikar varandra i en ömsesi-
dig process – och det samhället har 
vi ännu inte på allvar försökt skapa.

Debatterar och lär av varandra
Zygmunt Bauman hävdade att 
judarna, som genom århundradena 
levt i diasporan, och fått balansera 
mellan assimilation och hävdan-
det av den egna identiteten, kan 
använda den erfarenheten i det 
Europa som alltmer präglas just av 
diaspora-situationen. Detta Europa 
skulle karaktäriseras av informali-
tet – det finns inga förutbestämda 
regler, öppenhet – vart vi är på väg 

är en öppen fråga, och samarbete – 
där vi debatterar och lär av varandra.

På www.paideia-eu.org finns video-
upptagningar av samtliga seminarier.
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Noa Hermele, biträdande direktor, och 
Barbara Spectre, direktor för Paideia.

Lyssna till det förflutna – tala till framtiden

Muslimska fredsagenterna tar steget ut i Europa

Yonathan Geir, direktor för Jerusalem 
Open House (t v) tillsammans med Tobias 
Holstock från judiska församlingen i Pride-
paraden i Stockholm. 

Yonathan Geir medverkade i ett av de 
interreligiösa seminarier som Centrum för 
religionsdialog stod som medarrangör till 
under Pride. 

Han framhöll att den självklarhet med 
vilken såväl den judiska församlingen som 
Svenska kyrkan välkomnar HBT-personer 
gjorde djupt intryck på honom, liksom det 
interreligiösa samarbetet.PRIDE
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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

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

Syster Sofie Hamring O.P.
Om jag glömmer dig Jerusalem. 
Möten mellan judendom och kristendom. Artos förlag 2009

Det började med en spottloska. Dominikansystern 
Sofie Hamring kom till Jerusalem för att vila upp sig 
under ett sabbatsår. I en gränd i den judiska delen av 
Gamla stan spottade en liten pojke på henne.

Det är inget ovanligt fenomen – inom vissa grupper 
av ultraortodoxa judar i Jerusalem spottar man på per-
soner som bär kristna kännetecken. En del blir stärkta 
i sin känsla av överlägsenhet och säger ”Tack! Ni spot-
tade på Jesus och nu spottar ni på mig. Tack för att jag 
får dela hans öde!” Men syster Sofie upplever det som 
en kallelse. Hon har fått dela något av det som varit 
det judiska folkets öde under 2000 år, att bli kränkt 
och bespottad – och nu vill hon lära känna deras liv 
inifrån.

Hennes år i Jerusalem blir en resa genom alla de ju-
diska högtiderna, hon blir gripen av symboliken, in-
nerligheten och glädjen – ja, hon blir förälskad i ju-
dendomen och i Jerusalem.

I boken låter hon läsaren följa med på denna resa, 
och beskriver alla dessa högtider så som hon har upp-
levt dem. Hon går igenom historisk bakgrund, bibel-
texter och ger levande bilder av hur firandet går till.

Men mitt i den stora förälskelsen, när man inte vill 
höra något ont om den älskade, tränger sig ändå den 
verklighet som utgörs av palestiniernas situation på. 
Först vill syster Sofie inte höra på när ekumeniska föl-

jeslagare berättar om vad de ser, men till slut följer 
hon med till Hebron för att följa deras arbete. 

”Att strida på två fronter” heter kapitlet där hon be-
skriver hur hon brottas med denna fråga, och kommer 
fram till att hon måste försöka hålla båda perspekti-
ven inom sig, att argumentera mot fördomar och hat-
propaganda på båda sidor, att ha vänner på båda sidor.

Kapitlet om konflikten är ett välbehövligt salt i en 
bok som annars kanske blivit lite för rosenskimrande. 

Att lyssna till en förälskad persons utgjutelser kan ju 
ibland vara lite påfrestande, och kanske hade en mer 
hårdhänt redaktör kunnat tukta det blomstrande språ-
ket något. Men som helhet är denna 
bok ändå en utmärkt introduktion, 
inte bara till de judiska högtiderna, 
utan också till mötet mellan ju-
diskt och kristet, och den process 
som den som ger sig in i dialo-
gen genomgår: ”Den egna tron 
slår mot en sten och nya gnistor 
antänds. Vägar öppnas. Något 
nytt börjar växa.”

Helene Egnell

Boktips: En gnista tänds i mötet


