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– Vi kan förändra världen – en relation i taget, 
konstaterade professor Eck.

Krister Stendahl Memorial Lecture arrang
eras av Centrum för religionsdialog i samar
bete med Paideia – The European Institute for 
Jewish Studies in Sweden.

Helene Egnell

Diana L. Eck leder The Pluralism Project, som 
sedan 1991 kartlägger ”ett nytt religiöst Ameri
ka”. Utifrån projektet ser hon tre trender: en 
för ändring av religiösa identiteter, ökad religiös 
opinionsbildning och en bred interreligiös rörelse.

Sociologiska undersökningar visar att den 
grupp som växer mest i USA, säger sig inte 
identifiera sig med någon särskild religion alls. 
De definierar sig dock som troende och tar 
andlighet på allvar: ”andlig men inte religiös” 
blir en allt vanligare benämning, liksom att 
man känner samhörighet med flera traditioner. 

Dialog som mål 
Vidare kan The Pluralism Project visa hur den 
religiöst baserade opinionsbildningen ökar, 
bland annat genom skapandet av intresseorga
nisationer. Dels skapas nationella råd för olika 
religiösa traditioner och dels skapas motrö
relser av typen SION – Stop Islamization of 
America. Den organisationen har varit aktuell 
i svenska medier i samband med Lars Vilks 
medverkan på dess konferens. 

Slutligen finns idag en bred interreligiös 
rörelse i USA som framför allt lever på det 
lokala planet. ”Vi kan inte lösa problemen 
i Mellanöstern, men vi kan definitivt göra 
skillnad här i Texas”, är en vanlig inställning. 
En form av dialog är ”Interfaith dinners”, där 
man möts över en måltid i privata hem. 

Det föränderliga andliga landskapet i vår tid var temat för professor Diana L. Ecks 
föreläsning till Krister Stendahls minne den 14 oktober. Hon utgick från situa-
tionen i USA, men det mesta gick även att känna igen från svensk horisont.

Diana L. Eck höll årets Krister Stendahl-föreläsning. ”Vi kan förändra 
världen en relation i taget”.



lind, etnolog, Birgitta Meurling, antropolog, 
Eva Aperia, religionspedagog med flera. 
Arr: Nordisk ekumenisk kvinnokommitté, 
Centrum för religionsdialog, Sensus och 
Sigtunastiftelsen.
Avgift: 1990 kronor
Mer information: Gunnel Borgegård, 
g.borgegard@gmail.com, tel 0708-184808 
Anmälan: Sigtunastiftelsen, 08-592 589 85, 
info@sigtunastiftelsen.se.

Juden Jesus
JuDiska muséet, 12 februari kl 9-14.30
Det blir visning av muséets nya utställning Ju
den Jesus. Göran Larsson, tidigare direktor för 
Svenska teologiska institutet i Jerusalem, fö
reläser om judiskkristna relationer. Det blir 
samtal om hur man kan bekämpa antisemitism 
i Sverige idag. Medverkar gör Siavosh Derak
hti, grundare av Unga muslimer mot antise
mitism i Malmö, som tilldelats ELSApriset av 
Svenska kommittén mot antisemitism.
Avgift: 400 kronor
Mer information: Helene Egnell 08-50894009, 
helene.egnell@svenskakyrkan.se
Anmälan via kursanmälan på Stockholms 
stifts hemsida

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 religiö
sa traditioner, 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 ge
mensamt och vad skiljer dem åt?  
På temasöndagen ”Levande ord – mystik i ju
dendom, kristendom och islam” berättar Ca
tharina Stenqvist om den kristne 
mystikern Thomas Merton, Simon 
Sorgenfrei om den 
muslimske mystikern 
Rumi, och Eva Ekselius 
om judisk mystik. 
Avgift: 260 kronor
Arr: Sigtunastiftelsen, 
Centrum för religions-
dialog och Religionsveten-
skapliga avdelningen vid
Södertörns högskola.
Info och anmälan: 
Sigtunastiftelsen, 
08-592 589 85, 
info@sigtunastiftelsen.se

Kåldolmens dag
kungsträDgårDen 30 november kl 12-13:30

Kåldolmens dag firas i år vid lunchtid i Kungs
trädgården, med kåldolmar, kaffe och musik. 
Allt detta för att uppmärksamma att Karl XII 
var en mångkulturens banérförare som från 
Turkiet förde med sig inspiration för veten
skap, kultur och matlagning. 
Arr: Kåldolmens vänner i samarbete med Cen-
trum för religionsdialog, Judiska församlingen, 
Islamiska förbundet, Sveriges hembygdsför-
bund med flera.

Interfaith Harmony Week
3-10 februari
Interreligiöst Fredsforum firar Interfaith Har
mony Week med interreligiösa vandringar 
mellan olika heliga rum, söndag 3 februari i 
Spånga och 10 februari på Södermalm. Den 10 
februari blir det liksom förra året en ljusmani
festation på Medborgarplatsen. Närmare in
formation kommer på Centrum för religions
dialogs hemsida.

Som man är klädd blir man hädd 
- kvinnor, kropp, kläder, identitet 
och religion
sigtunastiftelsen 8-9 februari
Med våra kläder markerar vi identitet och 
grupptillhörighet. Men klädkoder är inte all
tid lätta att tyda. Vad betyder den muslimska 
huvudduken i olika kontexter? Hur markerar 
kvinnliga präster en ny yrkesidentitet? Varför 
är håret så laddat i alla religioner? 
Medverkande: Patrik Steon, modevetare, Lena 
Roos, religionshistoriker, Leila Karin Öster-
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”Ni svenskar är så blåögda” får Svenska kyrkans 
medarbetare ofta höra från medlemmar av kyr
kor från muslimska majoritetssamhällen. ”Ni vet 
inte hur falska de är, och vilken våldsam religion 
islam är.” Och vi blir lite osäkra och undrar hur 
vi ska förhålla oss till de anklagelserna.

en korg att plocka ur
Men samma bild som kristna har av muslimer 
har muslimer av kristna, berättade religionsveta
ren David Thurfjell. 

Under sina fältstudier i Iran upptäckte han att 
under en på ytan välvillig attityd fanns en djup 
misstänksamhet. Kristna är hycklande, man kan 
inte lita på deras ord, de är våldsbenägna – en 
syn som går tillbaka till korstågstiden och som 
fått näring av kolonialismen. De här nidbilderna 
har mest till funktion att bekräfta en självbild: 
man utmålar den andre som motsatsen till sitt 
eget ideal. David Thur fjell framhöll att varje re
ligion är som en ”korg” där människor plockar 
olika element som vägleder deras liv. Olika mus
limer plockar olika bitar ur korgen – och även 
för muslimer är religionen bara en del av allt som 
formar ens person!

ortodox situation
Fader Misha Jaksic, samordnare för den ortodoxa 
kyrkofamiljen i Sveriges Kristna Råd, gav en bak
grund till de ortodoxa kyrkornas situation. Å ena 
sidan, menade han, har de i viss mån mera gemen
samt med islam och judendom än med protestan
tiska kyrkor. De ortodoxa kyrkofädernas ställning 
kan exempelvis jämföras med haditherna (tradi
tionerna om profeten Muhammed) i islam. Å an
dra sidan var islam erövrarnas religion. 

samråd
Det finns en samrådsgrupp mellan muslimer och 
orientaliska kristna i Sverige, för att överbrygga de 
ökande motsättningarna och segregationen mel
lan grupperna. Eftermiddagen ägnades åt samtal i 
smågrupper där deltagarna fick dela erfarenheter 
och komma med förslag på vägar till samförstånd. 
Försoningsgrupper med kristna och muslimer ef
ter modell av de sorgegrupper som kyrkan har er
farenhet av, var en idé. Vikten av att skapa mötes
platser, att finna något som håller samman män
niskor med olika bakgrund, framhölls av många. 

Helene Egnell

Ni svenskar är så blåögda…
Kan kristna från muslimska majoritetskulturer leva i fred med muslimer i 
Sverige? Kan Svenska kyrkan bidra till att skapa försoning? Det var ämnen 
på Centrum för religionsdialogs kursdag i Flemingsbergs kyrka den 4 oktober.
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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

Boktips:
KLAS BoRELL 

Islamofobiska fördomar och hatbrott: 
En kunskapsöversikt
Nämnden för statligt stöd till trossamfunds skriftserie nr 1

Centrum för religionsdialog finns också på Facebook

Klas Borells skrift försöker bringa reda i diskus
sionen om begreppet ”islamofobi”. Dessutom 
diskuterar han hur islamofobi förhåller sej till 
hatbrott. Skriften är klart och redigt uppbyggd, 
och för ett resonemang kring främlingsfientlig
het, fördomar, kultur och hatbrott – hur skiljer 
de sig åt och vad som förenar? Vad är vad och 
hur hänger de ihop? Ett klargörande konstate
rande är att islamofobi inte automatiskt leder till 
hatbrott. Hatbrott är däremot alltid fördoms
brott, skriver Borell. 

motreaktioner
Islamofobi är, menar Borell, när muslimer homo
geniseras och generaliseras. I Sverige kan man se 
att islamofobi är klart händelsestyrt. Under lug
nare tider internationellt sett, bedarrar islamofo
bin och hatbrotten minskar. Borell konstaterar 
även att ungefär 40 procent av alla muslimska 
församlingar har utsatts för hatbrott, de flesta i 
anslutning till någon internationell händelse eller 
när en ny församling ska etableras. Hatbrott mot 
muslimska församlingar följs så gott som alltid 
av en motreaktion i form av demonstrationer till 
stöd för församlingen i fråga eller något annat 

agerande från lokala poli
tiker, kyrkor eller enskilda 
medborgare.

Personliga möten
En glädjande siffra som 
Borell presenterar är att 
endast cirka åtta procent 
av ungdomar kan betrak
tas som islamofober. Det 
finns inga tecken på att siffran ökar.

Den bästa medicinen mot fördomar är den så 
kallade kontakthypotesen, menar Borell. Person
liga möten är den viktigaste komponenten – det 
räcker till och med att ha indirekta möten. Per
sonliga erfarenheter är mer fördomsreducerande 
än information och statistik. Därför är det vik
tigt att skapa mötesplatser på gräsrotsnivå, där 
en avmystifiering av ”den andre” kan ske.

Skriften är den första i vad som ska bli en skrift
serie utgiven av Nämnden för statligt stöd till 
trossamfund (SST). Den går att beställa kostnads
fritt på telefon 08453 68 70 eller info@sst.a.se.

Birgitta Winberg


