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”JAG KOMMER ATT FORTSATTA 
KAMPA FOR EN BATTRE FRAMTID HAR”
Jag hade en lycklig barndom i Afghanistan. Sen jag blev stor och då bestämde min familj 
att vi skulle flytta till Pakistan och starta ett nytt liv där. Det gick inte att leva i ett land som 
bombas av talibaner dygnet runt, dag och natt. Vi ville slippa tänka på döden. 

Tyvärr så kunde vi inte bo kvar i Pakistan heller. De förtryckte olika folkgrupper, speciellt 
hazara, gruppen som min familj tillhör. Vid tolv års ålder blev jag förföljd av några män-
niskor som ville döda mig. Jag hade berättat för polisen om ett brott de begått, som jag blev 
vittne till. Det blev farligt för mig att stanna så mina föräldrar skickade mig till Iran. I Iran 
hade jag chans till en bättre framtid, trodde de. 

Efter flykten till Iran så började jag jobba för att försörja mig. Jag bodde hos min pappas 
kompis. Det var svårt. Jag saknade min familj som också hade det svårt. Iran var som ett 
fängelse för alla afghaner. Man hade inga bra möjligheter. Och så fort man blev tagen av en 
iransk soldat så fanns risken att de skulle skicka dig till Irak för att kriga. 

Förord

För sextonårige Hadi Ebrahimi Hazara blev 2015 ett dramatiskt år. 
Det var året då han bestämde sig för att fly från Iran till Europa 
och slutligen landade i Sverige. Idag bor han i Skåne och pluggar 
på gymnasiet. I detta förord berättar Hadi om resan han gjort, 
sin familj – och vad han hoppas på i framtiden.
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Efter två år i Iran var jag tvungen att fly. Jag kunde inte åka tillbaka till Pakistan. Europa 
och Sverige var min enda väg. 2015 började min resa. Den var farlig och jag var nära dö-
den många gånger. Jag sprang två veckor i sträck – från Iran till Turkiet – och låg i en skog i 
fem dygn och väntade på att havet skulle lugna sig. Jag hade knappast sovit och åt bara bröd 
under hela tiden. När som helst hade allt kunnat vara slut, och jag tänkte mycket på döden.

Jag minns båtfärden från Turkiet till Grekland. Vi var 36 personer i ett mycket litet utrym-
me. Vi fick motorstopp och det blev panik i båten när vi drev till havs. Jag och flera pojkar 
turades om att försöka starta motorn tills vi blev för kalla. De som inte jobbade med motorn, 
använde händerna för att ösa vatten ur båten. Till slut gav vi upp och vände våra blickar mot 
himlen. En kille tog plötsligt fram ett litet rör och sög ut vatten någonstans ur motorn och 
plötsligt fick han igång den. 

När jag kom fram till ett läger i Sverige sov jag i flera dygn. Känslan när en i personalen kom 
och knackade på dörren, kom in och sa ”god morgon” var obeskrivligt underbar. 

I dag bor jag i Lund och lär mig svenska. Jag väntar fortfarande på uppehållstillstånd. I bör-
jan kände jag mycket stress över vad som skulle hända mig i ett helt nytt samhälle. Nu kän-
ner jag trygghet och jag tror på min förmåga att skaffa en bättre framtid i Sverige. Jag har 
fått mycket hjälp från skolan där jag går. Men jag får också stöd från organisationen Flyk-
tingar Lund, från kyrkan och många fina människor som finns runt omkring mig. Det är 
stor skillnad på Sverige och Afghanistan, här kan jag leva i säkerhet och frihet. Jag kommer 
att fortsätta kämpa för en bättre framtid här.  l
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Inledning 

TROSSAMFUNDEN 
OCH FLYKTINGARNA
Hösten 2015 var speciell på flera sätt. 
aldrig tidigare hade så många människor varit på flykt i världen: över 65 miljoner. 
2015 var också det år som rekordmånga kom till Europa – och till Sverige. några hade förmånen att 
resa hit med flygtransport, men det stora flertalet fick färdas i mödosamma etapper. I rangliga 
bussar, på överfulla tåg eller till fots genom Europa. många hade då redan genomlevt farliga 
överfarter i knappt farbara båtar över medelhavet.

tre krigshärjade länder  stod som ursprungsland för hälften av världens alla flyktingar: Sy-
rien, Afghanistan och Somalia. Hälften av alla flyktingar var barn. Över 160 000 personer tog sig till 
Sveriges nordliga breddgrader under 2015. Detta innebar en stor utmaning för myndigheterna här. 
Under de mest intensiva veckorna på hösten tycktes uppgiften nästintill övermäktig. Det saknades 
helt enkelt kapacitet och förberedelse för att ta emot och husera utmattade familjer som vandrat hela 
vägen genom Europa.

men det offentliga fick hjälp från civilsamhället.  Organisationer, föreningar, för-
samlingar, tillfälliga nätverk och enskilda människor engagerade sig i mottagandet av flyktingarna. 
Från Malmö till Luleå samlade man in mat och kläder, organiserade tillfälliga transitboenden, hjälpte 
till med transporter, ordnade barnpassning och språkverkstäder. ”Vi hade inte klarat hösten utan ci-
vilsamhället”, konstaterade senare en kommunal tjänsteman från Malmö.
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för trossamfunden är det sociala  arbetet för flyktingar en lika central som omistlig del 
av verksamheten. Så har det varit länge men det syntes tydligt under hösten 2015 då kyrkor, moskéer 
eller andra gudstjänstlokaler ofta blev samlingspunkter för de akuta mottagningsinsatserna. Hit kom 
flyktingar för att få en natts sömn, ett mål mat och varma kläder.

Under 2016 har civilsamhället ställt om från akuta insatser till mer långsiktig verksamhet. På sätt 
och vis betyder det business as usual för trossamfunden: man anordnar språkkaféer, körsång, matlag-
ningsträffar och erbjuder samtalsstöd, andlig vård och juridisk rådgivning. Det övergripande syftet 
är att ge nyanlända en bra start i det nya landet och rusta dem för ett liv här.

för många av de som flyr till sverige  är religion en stor och viktig del av livet. Därför 
är det inte så konstigt att trossamfunden också blir så viktiga för många nyanlända flyktingar. Det 
är hit man går för att träffa landsmän och prata sitt modersmål. Här finns en trygghet och ett socialt 
sammanhang – någonting som känns bekant. Här finns möjlighet att fråga om råd och vägledning i 
stora och små frågor.

den bok du nu håller i din hand  är ett försök att ge en inblick i denna verklighet. Det är inte 
en utvärdering eller en kritisk granskning av vad samfunden gör, utan tio korta nedslag på olika plat-
ser i Sverige. Ambitionen har varit att på ett konkret sätt visa vad trossamfunden gör för flyktingar – 
och hur de går tillväga. Vi har både pratat med representanter för samfunden, men också de som tar 
emot hjälp och ingår i verksamheten.

Att uppskatta vikten av trossamfundens sociala insatser för flyktingar låter sig inte göras i hand-
vändning, men det står bortom allt tvivel att det är en stor resurs. Inte bara för flyktingarna, utan för 
hela samhället. Förhoppningsvis kan denna bok öka insikten om detta.  l

FOTNOT: december 2015 beslutade regeringen att fördela 105 miljoner kronor till det civila samhällets organisationer i arbetet med flyktingsi-
tuationen. Dessa medel var tänkta stärka organisationernas pågående arbete, med både mottagande och etablering. Av dessa fördelade SST 
10 miljoner kronor till ett antal av de statsbidragsberättigade trossamfunden. Av de övriga bidragen gick 34 miljoner kronor till Svenska Röda 
Korset, 17 miljoner kronor till Svenska Kyrkan, 12 miljoner kronor till Rädda Barnen, 10 miljoner kronor till Riksföreningen Sveriges stadsmis-
sioner. Resterande 21 miljoner kronor fördelades på Individuell Människohjälp, Islamic Relief Sverige, LRF, Skyddsvärnet, IOGT-NTO och Flyk-
tinggruppernas riksråd samt några övriga organisationer.
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S:t Thomas församling i Lund fungerar som en portal in i det svenska samhället för  
nyanlända flyktingar. Församlingsmedlemmen Ivette Arroyo kom själv som invandrare till 
Sverige för sex år sedan. Nu har hon har startat Flyktingar Lund, en omfattande 
verksamhet för de nyanlända.

S:t Thomas katolska församling i Lund 

VINTERKLADER SOM 
VARMER OCH VALKOMNAR

RomeRsk-katolska 
kyRkan i sveRige 
Medlemmar: 113 053
Församlingar: 44
Bildades: 1953

s:t thomas katolska föRsamling i lund
Medlemmar: 3 200
Bildades: 1970
Verksamhet för asylsökande och nyanlända: Språkundervisning, läxhjälp, 
matlagningskvällar, jobbtips-föreläsningar, utdelning av kläder, skor och möbler, 
Fifa-turneringskvällar för ungdomar, grillkvällar på våren och sommaren.
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Gabby, Roberta, Muna, Ivette och Emma står framför hyllan med barnleksaker i huset 
där Flyktingar Lund samlar in och lämnar ut kläder och saker till behövande. 

Språkundervisningen pågår i S:t Thomas lokaler i centrala lund. Volontärerna är ut-
spridda ibland de nyanlända. Idag lär det sig ord som har med sjukdomar, läkarbesök 
och apoteket att göra. 
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det började som en känsla  av frustra-
tion hos Ivette Arroyo. En frustration som växte 
efter varje ny nyhetsrapport med rubriker som 
”flyktingkris”, ”flyktingkatastrof ” och ”system-
kollaps”. Efter att ha sett bilderna på den treårige 
pojken Alan Kurdi, livlös på en strand vid Med-
elhavet, kände hon att hon var tvungen att göra 
något. 

Den 6 september 2015 uppmanade Påven 
Franciskus alla katolska församlingar i Euro-
pa att vara beredda på att ta emot flyktingarna. 
Som en konkret handling av solidaritet och kris-
ten medmänsklighet:

”Evangeliet fordrar av oss att vi hjälper de män-
niskor som �yr för sina liv från krig och hungers-
nöd. Jag uppmanar biskoparna i Europas länder 
att i sina sti� understödja min appell och att på-
minna om att barmhärtighet är ett annat namn 
för kärlek”, sade påven.

– Det blev en bekräftelse och uppmuntran till 
att verkligen komma i gång, säger Ivette. 

Tillsammans med andra församlingsmedlem-
mar och vänner från Lunds universitet – där 
Ivette doktorerar – samlade hon sina tankar och 
idéer och organiserade en första klädinsamling. 

i oktober 2015  samlades volontärerna för 
första gången. De fick låna lokaler från en stu-
dentorganisation (Lunds nation) men nu håller 
Flyktingar Lund mestadels till i S:t Thomas loka-
ler i centrala Lund. Genom Akademiska hus fick 
de senare tillgång till ett litet hus mitt på Lunds 
universitets campus. Det fungerar som uppsam-
lingsplats för donationer. Dit är också behövan-
de välkomna för att få kläder, skor, leksaker och 
möbler. 

– Klädutlämningen är central. Det är här vi 
möter familjerna, säger Ivette. 

Ivette visar runt i uppsamlingslokalerna på 
campus. Det är kallt i huset, utanför ligger ett 
tunt snötäcke. Förutom Ivette finns här volon-

tärerna Muna Al Ibrahim, Roberta Ljubliana, 
Emma Larsson och Hector Palma som har varit 
engagerade i över ett år. 

– Det är svårt att bara ta emot. Många är ovana 
att behöva så mycket hjälp. Männen är stoltare 
än kvinnorna, säger Muna, student från Jorda-
nien. 

många flyktingar  har ingenting med sig 
och behovet av kläder och skor är enormt. Sär-
skilt på vintern eller då en familj fått eget boende 
– då behövs också möbler.  

– Det är en sak att behöva be om en jacka. Men 
när du inte kan köpa kläder till dina barn och det 
är vinter i Sverige så behöver du mycket kläder, 
säger Roberta. 

Många som studerar i Lund är utbytesstuden-
ter eller forskare från olika delar av världen. Ivet-
te Arroyo själv flyttade till Sverige från Ecuador 
för sex år sedan. Hon vet hur det är att börja från 
noll på en ny plats. Ivette tror att dessa erfaren-
heter kan vara en tillgång i arbetet med flykting-

”Det är en sak att behöva be om 

en jacka. Men när du inte kan köpa 

kläder till dina barn och det är 

vinter i Sverige så behöver du 

mycket kläder.”
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Flyktingar Lunds samlar till stora matlagningsdagar, då språkträningen är mer avslappnad. 

Här sorteras kläddonationer. 

Språkundervisning i S:t Thomas lokaler i 
centrala Lund. 
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arna. Hon får medhåll av Hector som flydde till 
Sverige från Chile för trettio år sedan. 

– Jag vet hur det känns, man kan inte ens språ-
ket. För mig är det en plikt att hjälpa, jag kan inte 
glömma. Nu har jag en familj och ett bra jobb. 
Det är en självklarhet för mig att göra något för 
dem som kommer nu, säger Hector Palma. 

– Katolska kyrkan i Sverige måste bli mer 
”hands on”, säger Ivette. Som latinamerikan har 
jag mycket erfarenhet, vi har haft mycket fattig-
dom och naturkatastrofer. Då har kyrkan ofta 
hjälpt till. I Sverige har det funnits välfungeran-
de system, människor har förlitat sig på det. Men 
när systemet blir överlastat, då måste människor 
reagera, säger Ivette. 

när flyktingar lund tog form kände Ivet-
te en viss oro kring att initiativet har en katolsk 
avsändare. 

– Vi är katoliker, de flesta som kommer är 
muslimer. Vill de ändå ha vår hjälp? Jag prata-
de med Mohammed, en vän och doktorand på 
universitet, som är muslim från Syrien. Han sa: 
”Visst, absolut”. Jag frågade om han kunde mo-
bilisera människor från ett muslimskt kultur-
center i Lund och det ville han. Sen började vi. 

Flyktingar Lund har numera flera samarbets-
partners: Islamiska Kultur Centret i Lund, Ca-
ritas Sverige, Caritas Lund, Lunds kommun, 
Stadsbiblioteket, Lund International Rotary 
Club, CaseLab, Värpinge IF, Lund BoIS, Lunds 
Unga Katoliker och Akademiska Hus, bland fle-
ra andra. 

– Muna är muslim och jag och Hector är kato-
liker. Roberta och Emma är inte troende. Vi är 
en blandad grupp. Det är bra, vi har ofta livliga 
diskussioner, säger Ivette och skrattar.  

efter den första  klädinsamlingen fortsatte 
arbetet. De besökte Södra Sandbys flyktingför-
läggning i Revinge. I tältlägret levde 200 män. 

”Muna är muslim och jag är katolik. 

Roberta, Hector och Emma är inte 

troende. Vi är en blandad grupp. 

Det är bra, vi har ofta livliga 

diskussioner”.

Flyktingar Lund samlade ihop varma jackor och 
startade sporadisk språkundervisning i tälten. 
Roberta Ljubliana var med som volontär och har 
fortsatt sedan dess. 

– De behövde någon som sa: ”Du är välkom-
men, du kommer att klara det. Om du försöker 
så kommer det att gå bra”. Det viktigaste var inte 
att vi var proffsiga utan att vi var där och försök-
te förmedla känslan av att det är möjligt, säger 
Roberta. 

– Integrationen startar redan i flyktingförlägg-
ningen, säger Ivette. Om du välkomnar dem 
ordentligt från början så kan det ha stor bety-
delse och skapa en känsla av att de är välkomna. 
Många flyktingar är väl medvetna om den främ-
lingsfientlighet som också finns här.  
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I det här rummet finns kvinnokläder och ac-
cessoarer. Volontärerna försöker sortera och 
placera sakerna så att det ska gå lätt att hitta 
bland plagg och storlekar. 
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”Jag känner stress nu eftersom jag 

aldrig gått i skolan i hela mitt liv. 

Jag vill lära mig allt jättesnabbt. 

Träffa människor, förstå dialekter – 

skånska och göteborgska.”

vid sidan av  klädinsamlingen på campuset 
så sker det mesta av S:t Thomas verksamhet för 
flyktingar i församlingens lokaler på Stora To-
megatan i centrala Lund. Just i dag står det läx-
hjälp och svenskundervisning på schemat.  Hadi 
och Ajmal – båda ensamkommande killar från 
Afghanistan – har hittat hit. 

– Här jag får hjälp med matte och biologi, be-
rättar Ajmal, 17 år, som drömmer om att bli lä-
kare. 

Han har varit i Sverige i ett år, en månad och tio 
dagar, berättar han. 

Det är svårt för honom att prata om familjen 
och flykten till Sverige. 

– Förlåt, men jag kan inte prata om det, säger 
han och kämpar för att hålla tillbaka tårarna. 

Han tittar bort och fortsätter: 
– Min familj tog hand om mig. Nu tar jag hand 

om mig själv.
Ajmals kompis Hadi har varit i Sverige ett 

drygt år. Han går till alla aktiviteter som erbjuds 
i Lund: språkcaféer, läxhjälp, verksamheten 
”Jobbtips” i stadsbiblioteket, till hembygdsgår-
den och till samtalsgrupperna som erbjuds de 
ensamkommande.  

– Jag känner stress nu eftersom jag aldrig gått 
i skolan. Jag vill lära mig allt jättesnabbt. Träffa 
människor, förstå dialekter – skånska och göte-
borgska, säger Hadi.   

Ivette berättar att Hadi brukar dröja sig kvar 
och prata med volontärerna när läxläsningen är 
slut. Han är social och har lärt sig bra svenska 
snabbt. 

– Jag har varit här i ett år och nu pratar jag 
svenska. Det är för att jag är med på allt. Läxhjäl-
pen här är bra. I skolan är det ibland svårt att för-
stå allting – matematik, geografi, kemi – här får 
jag hjälp.  Jag måste jobba på, jobba hela dagen. 
Lära mig mer! Tre gånger i veckan är jag på gym-
met också, tillägger Hadi och skrattar. 

Lördagen är den enda dagen i veckan han inte 
tränar svenska, läser läxor, gymmar eller är med 
i samtalsgrupp. 

på stora tomegatan  finns också fader Jo-
han Lindén, kyrkoherde i S:t Thomas försam-
ling. Han ser hur arbetet är berikande för alla – 
inte bara för flyktingarna. 

– Många har gått ifrån att bara ha hjälpt till ge-
nom att skänka pengar till att ha personliga kon-
takter med de som kommit hit, säger fader Johan 
som berättar att de har ett nittiotal nationaliteter 
i församlingen. 

Många församlingsmedlemmar har liknande 
erfarenheter som de nyanlända. 

Ivette Arroyo vill hela tiden ligga steget före. 
Hon har identifierat Flyktingar Lunds nästa ut-
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maning – det blir att hjälpa människor ut i ar-
bete, lite som en arbetsförmedling. Kanske jobba 
med praktik och liknande initiativ. 

– Vi katoliker har en stark förankring i tron på 
Gud. Vi måste leva efter den. Kärleken är inte 
bara till för mig själv. Man måste agera. För Hec-
tor och andra ickereligiösa personer är det soli-
daritet. För mig är det en barmhärtighetshand-
ling att hjälpa andra, det är så jag förstår det, sä-
ger Ivette. 

påven franciscus  var på ett Sverigebesök 
i oktober 2016, då tackade han de som arbetar 
med flyktingar.  

– Det var inspirerande och han bad oss att fort-
sätta. Fler och fler i församlingen har förstått 
meningen med det här arbetet, säger Ivette. l

”Vi katoliker har en stark förankring 

i tron på Gud. Vi måste leva efter 

den. Kärleken är inte bara till för mig 

själv. Man måste agera.”

På måndagskvällar är det läxhjälp i S:t Thomas lokaler i centrala Lund. Hadi och Ajmal får hjälp med naturkunskapsläxan av volontären Hanna. 
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Zahra betyder blomma på arabiska och prinsessa på svenska. 
– Så det passar bra eftersom vi vill att kvinnor ska få känna så när vi är tillsammans. 
Namnet är också bra för att det inte går att säga fel. Det funkar på alla språk, säger  
Sara Brunnegård som ansvarar för verksamheten. 

Saronkyrkan i Göteborg 

HANTVERK, SKONHET OCH 
SAMTAL PA CAFE ZAHRA´

EvangEliska 
frikyrkan (Efk) 
Medlemmar: 29 303
Församlingar: 300
Bildades: 1997

saronkyrkan i götEborg
Medlemmar: 1144
Bildades: 1936
Verksamhet för asylsökande och nyanlända: Kvinnokafé, uppsökande verksamhet på asyl
boenden och förvaret, svenskundervisning, öppen förskola, körsång och fadderverksamhet.
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i centrala göteborg  finns en av Evange-
liska frikyrkans största församlingar – Saronkyr-
kan. Här pågår aktiviteter både på kvällstid och 
på dagtid. En mycket populär punkt på vecko-
schemat är Café Zahra. 

Varje tisdag klockan fyra öppnar Saronkyrkan 
portarna till Café Zahra. Kvinnorna välkomnas 
av Sara Brunnegård som är integrationssamord-
nare i församlingen och utbildad SFI-lärare.

Vanligtvis kommer det mellan 30 och 45 kvin-
nor i alla åldrar till Café Zahra och de har sina 
rötter över hela jorden. Några kommer från 
Iran, Afghanistan, Syrien och Palestina. Men här 
finns också kvinnor med bakgrund i Thailand, 
Rumänien, Ryssland, Nigeria och Uganda. 

På fikabordet finns mackor, grönsaker, frukt, 
bröd och nybakade kakor och det blir snabbt 
fullt kring alla borden. Snart fikas det och sam-

Masi Oraie som är en av stammisarna på Café Zahra sitter och stickar.
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talas överallt. Pärlor, garn, nagellack och pap-
per med svenskparlörer åker fram på borden. 
Vissa av kvinnorna är angelägna om att testköra 
det nya språket mot någon som pratar flytande 
svenska.

– Det är mycket enklare att prata om man gör 
någonting samtidigt med händerna, att fokusera 
på något annat än själva språket, säger Sara som 
märkt att många kvinnor har ganska dåligt själv-

förtroende när det gäller att använda svenskan 
– till en början.

Runt ett bord sitter ett gäng kvinnor från Iran. 
En av dem är Masi Oraie. Hon har kommit till 
Café Zahra i två år. 

– Innan jag började gå hit vågade jag aldrig 
prata svenska, säger hon. 

Masi Oraie hittade hit genom ett annat språk-
kafé i Göteborg. 

”Det är mycket enklare att prata om man gör 

någonting samtidigt med händerna, att 

fokusera på något annat än själva språket.”



20 Inger Hagby hjälper Masi Oraie att fästa tråden ordentligt. De tillverkar örhängen och halsband av snäckskal.
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– Det är skönt att det bara är kvinnor här. Det 
är varmt och välkomnande, säger Masi. 

Hon har gjort örhängen av snäckskal och till 
det ett matchande halsband. Hon får hjälp med 
sista knuten av handarbetsexperten Inger Hag-
by som är medlem i Saronkyrkans församling. 
Kvinnorna runt bordet intygar samstämmigt att 
Inger är ställets okrönta pysseldrottning. 

– Jag har arbetat som sömmerska så jag kan en 
hel del, säger Inger och ler. 

vid ett annat bord sitter några tjejer i öv-
re tonåren. Här har en tillfällig skönhetssalong 
startat, mitt ibland pysslet och hantverket. Nå-
gon får ögonbrynen plockade och en annan får 
en snygg frisyr. Stämningen är uppsluppen. Ef-
ter en stund passar Sara på att hälsa alla välkom-
na och informerar om den övriga verksamhet 
som sker i kyrkan:

– Alla som vill kan anmäla sig till språkunder-
visningen. De som vill kan sätta upp sig på sms-
listan. Då får ni information om det som händer 
utöver det vanliga pysselkaféet. Det kan vara att vi 
bakar, dansar, tränar eller åker på en utflykt. 

De som vill öva lite mer fokuserat på svenskan 
får följa med Solbritt  som är svensklärare. Ett 
tiotal kvinnor följer med in i ett separat rum. 
Sara roterar bland borden. 

När klockan närmar sig sex börjar folk droppa 
av och Café Zahra stänger för dagen. 

När alla har gått öppnar Sara dörren till den 
stora foajén där några ungdomar från försam-
lingen väntar.  I kväll ska de matchas i ”kompis-
par” med nyanlända ungdomar, något som Sara 
också är med och styr upp. När paren är bestäm-
da ses de utanför kyrkan och hittar på saker till-
sammans. 

eftersom sara br unnegård  är integra-
tionssamordnare ansvarar hon också för den 
uppsökande verksamheten. De arbetar med be-

söksgrupper som åker till två olika ankomstbo-
enden varje vecka. På boendena finns det lokaler 
där de har leksaker och pysselprylar. En vanlig 
aktivitet är att avlasta trötta föräldrar genom att 
leka med barnen, berättar Sara.

 Vid de här tillfällena finns inga tolkar, men Sa-
ra tycker att kommunikationen ändå fungerar, 
med olika metoder. Barnen och deras lek fung-
erar som en brygga mellan människor och med 
kroppsspråk och närvaro kommer man långt. 
De som ingår i teamet som besöker ankomst-
boendena är oftast pensionärer, unga vuxna och 
studenter. 

– De allra flesta volontärer tycker att de får ut 
så mycket av att delta. I tider som dessa är det 
viktigt med dessa mellanmänskliga möten. Så 

”Det är skönt att det bara är kvinnor 

här. Det är varmt och välkomnande. 

Innan jag började gå hit vågade jag 

aldrig prata svenska.”

att våra hjärtan inte hårdnar eller kallnar, säger 
Sara. 

När de arbetar utanför kyrkans lokaler har de 
på sig namnskyltar. Namnskyltar med ett kors 
på. 

– Det finns tydliga direktiv om att vi inte får 
missionera eller evangelisera, om det inte är på 
den asylsökandes eget initiativ. Ibland händer 
det att någon ser korset på namnskylten och då 
vill ta en lite åt sidan för att visa upp ett kors som 
de har gömt under tröjan.  Många har blivit för-
följda på grund av sin tro. Men för det flesta spe-
lar det ingen roll att vi är kristna, vi är där som 
medmänniskor, säger Sara. 
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”Det svåraste är att börja i det lilla 

och inse att det är okej med små 

steg. Inte bara starta projekt utan 

se till långsiktighet.”

efk och saronkyrkan  samarbetar gärna 
med andra organisationer. När de besöker Mig-
rationsverkets ankomstboenden samarbetar de 
med Röda Korset, Amnesty och Svenska kyrkan.

– De olika volontärerna och organisationerna 
är bra på olika saker och då kan vi bidra på olika 
sätt, säger Sara.

– Det svåraste är att börja i det lilla och inse att 
det är okej med små steg. Inte bara starta projekt 
utan se till långsiktighet. Glädjen i jobbet är al-
la dessa möten med fantastiska människor med 
olika kunskaper och erfarenheter. Se människor 
och lära känna andra. Lära känna någon med en 
annan bakgrund. Få en ny vän. Få ork att kämpa 
ett tag till. När mammor får se sina barn le för 

första gången på länge. Alla skratt, gemenskapen 
och kärleken. l

Sara Brunnegård är verksamhetsansvarig för Café Zahra. Hon känner så gott som alla besökare.
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Smögens Missionskyrka är en frikyrkoförsamling på Sveriges västkust där många 
har engagerat sig för flyktingar. Ett av församlingens initiativ är en gitarrorkester. 
Lyckans gitarrorkester.

Smögens Missionskyrka

Lyckans gitarrorkEstEr

EqumEniakyrkan 
Medlemmar: 64 709 
Församlingar: 820 
Bildades: 2013 

SmögEn miSSionSkyrka
Medlemmar: 120 medlemmar 
Bildades: 1879
Verksamhet för asylsökande och nyanlända: Språkkafé, klädinsamling, samåkning - 
församlingsmedlemmar ordnar med skjuts för de som behöver ta sig från boendet till 
språkverksamheten eller affären.
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det är en av brittsommarens  sista so-
liga kvällar i september. Landskapet runt Lyck-
ans asylboende är fortfarande böljande grönt. 
På Lyckan bor runt 60 nyanlända flyktingar, de 
flesta från Afghanistan, Irak och Syrien.  Här har 
Jörgen Larsson sedan drygt ett år tillbaka drivit 
Lyckans gitarrorkester. 

När Jörgen kliver ut på grusparkeringen utan-
för Lyckan möts han av Abdu, 36 år, från Da-
maskus. Abdu röker och ser lite nedslagen ut. 
Jörgen frågar hur det är och Abdu säger att han 
är trött. Trött på att vänta i ovisshet. Trött på att 
vara utan sin familj. 

– Har du varit på språkkaféet i dag? frågar Jör-
gen. 

Abdu skakar på huvudet. 
– Det måste du! förmanar Jörgen låtsassträngt. 
Abdu nickar med ett leende och fimpar ciga-

retten.
– Det är viktigt att du träffar människor. Det 

blir lättare då vet du, säger Jörgen. 

Jörgen tar några steg till innan han stoppas av 
Renad, 9 år, också hon från Syrien. Renad berät-
tar upprymt att hon och hennes familj ska flytta 
till Åmål.

– Pappa har en kompis där, förklarar hon. 
Eftermiddagsljuset är starkt och Renad kisar 

upp mot Jörgen.

på boendets bakgård  finns en stor grus-
plan med bänkar och en liten lekplats. Här är 
det fullt av barn. De flesta av familjerummens 
dörrar står öppna mot träverandorna som vetter 
mot gården. Många kliver ut och hejar på Jör-
gen. Han kan snudd på vartenda namn på de cir-
ka 60 flyktingar som bor här. 

Abu Mustafa från Bagdad berättar att famil-
jen fick barn för tre dagar sedan. Inne i rummet 
sitter en grupp kvinnor tätt samlade runt Abu 
Mustafas fru och den nyfödda. Annika Sjödelius 
är en av kvinnorna som beundrar barnet. Hon 
är också med i Smögens Missionsförsamling. 

Barnen tycker om att vara med när gitarrorkestern repeterar. 
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Hon besöker Lyckans asylboende flera gånger i 
veckan, främst för att umgås med kvinnorna och 
ge dem stöd. I det lilla familjerummet bjuds det 
på chokladbitar, te och kaffe. När den nyfödda 
flickan behöver ammas rör sig Jörgen vidare till 
matsalen där det serveras kycklingspett, ris, yog-
hurtsås och sallad. 

På plats finns också Henrik Andersson och 
Tommy Andersson som leder gitarrorkestern 
tillsammans med Jörgen. 

– Jag är äldst och tyngst på hela bygget, säger 
pensionären Tommy och brister ut i ett bullrigt 
skratt.

– Det är otroligt givande att vara här på Lyck-
an. Man får så mycket tillbaka, säger Henrik som 
annars jobbar som brevbärare. 

orkester n började som  en gemensam idé 
hos Jörgen och Henrik. De satte i gång att samla 
ihop gamla gitarrer genom Facebook-gruppen 
”Pay it forward” som också samlar in kläder, 

barnvagnar, cyklar och annat som flyktingarna 
behöver. Till slut fick de ihop ett antal instru-
ment, men det var flera som behövdes renove-
ras – ett arbete som Tommy tog tag i. Målet var 
att alla i orkestern skulle få en egen gitarr. Till 
sist hjälpte Jörgens sextonåriga son till med att 
göra korta undervisningsfilmer som studenter-
na kunde använda för att öva till mellan repeti-
tionerna.

Den här kvällen är stämningen lite förvirrad 
eftersom det är många som är helt nya i orkes-

”Det är otroligt givande att vara 

här på Lyckan. 

Man får så mycket tillbaka.”
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foto: Jörgen LarSSon

Ibland har gitarrorkestern gjort utflykter. 
Här är det vid havet på Smögenbryggan. 

foto: Jörgen LarSSon

Rotationen på asylboendet har varit stor under tiden som gitarrorkestern funnits därför har orkestern varierat stort i medlemmar.  
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tern. De har kommit ett gäng killar från Regnbå-
gen, ett annat asylboende för ensamkommande 
som ligger i grannorten Kungshamn. 

I allrummet tar alla gitarrister plats i en stor 
cirkel. På åskådarplats sitter ett gäng barn ned-
klämda i en soffa. Dom trallar på Bob Dylan-lå-
ten ”Knockin’ on heavens door”, en av sångerna 
som gitarrorkestern tidigare övat på och fram-
fört i Kungshamns kyrka.  

tommy och henrik  stämmer gitarrer på lö-
pande band. När den sista strängen är stämd, hy-
schas de uppspelta barnen och Jörgen hälsar alla 
välkomna. 

– Förstår alla om jag pratar svenska? Vi ska 
sjunga på engelska, svenska, arabiska och farsi! 

Jörgen pratar på engelska och svenska. Han ber 
alla som är där för första gången att räcka upp 
handen. Nio händer sträcks upp i luften.  

– Oj, i dag är det fler nya deltagare än gamla, 
konstaterar Jörgen och fortsätter: I am Jörgen 
and 46 years old. I work as a computer engineer 
and I live in Smögen. Every monday after work I 
come here to play guitar. 

När ordet har gått varvet runt har fjorton män 
och en kvinna presenterat sig. Några barn är 
fortfarande kvar i allrummet. De har väldigt 
svårt att sitta tysta trots att de blir hyschade gång 
på gång. 

De flesta i kvällens orkester kommer från Af-
ghanistan, men den enda kvinnan är bördig från 
Irak. Jörgen som håller i verksamheten berättar 
att det var annorlunda i vintras. 

– Då var det fler kvinnor än män som deltog, 
berättar han. Sedan droppade många av kvin-
norna av. Deras män tillät inte att de kom på re-
petitionerna eftersom det är en könsblandad or-
kester.  

– Jag har försökt prata både med berörda män 
och kvinnor om att i Sverige strävar vi efter jäm-
ställdhet mellan kvinnor och män. De säger att 

de vet det. Men att bryta mönster som går gene-
rationer tillbaka är så klart inte lätt, konstaterar 
Jörgen. 

något kaosar tat  kommer spelandet i gång 
med att alla ska ta ett c-ackord. Tommy och 
Henrik sätter sig mitt emot två av de killar som 
aldrig tidigare hållit i en gitarr och visar greppet. 
Ljudet i rummet är kompakt tills Jörgen avbryter 
och visar nästa ackord. Och så fortsätter det tills 
alla lärt sig ackorden c, d, g och e-moll. Jörgen 
sätter på en av deras egna hemmasnickrade in-
struktionsfilmer och tillsammans sjunger de se-
dan låten ”Awesome God”. När Jörgen klämmer 
i på farsi brister flera ut i skratt. Dom som är helt 
nya ser lite förvirrade ut. 

– Jag förstår om det känns svårt nu men det blir 
snart lättare när ni greppar grunderna, säger Jör-
gen uppmuntrande. 

Han delar ut papper med ackorden som de har 
lärt sig. 

– Det här får ni ta hem och träna på, jag mejlar 
länkar till låtarna med texter som finns på Yout-
ube, säger han. 

Kvällen fortsätter med Metallicalåten ”Nothing 
else matters”, Uno Svenningsons ”Under ytan”, 
”Sång till friheten” och så får Sara – orkesterns 
enda kvinna och en av dem i orkestern som varit 
med från början –  välja sista låten. Hon väljer 

”i am Jörgen and 46 years old. 

I work as a computer engineer and 

i live in smögen. Every monday after 

work i come here to play guitar.”
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”Håll mitt hjärta”. Sara och de få som kan låten 
klämmer i från tårna. Till sist blir det applåder 
och en avslutande uppmaning från Jörgen: 

– Försök öva till nästa vecka! 
Sedan avslutas repetitionen. 

sara bodde tidigare på Lyckans asylbo-
ende. Men det blev svårt för henne att bo kvar 
efter att hon konverterade från islam till kris-
tendom. Sara upplevde att de andra på Lyckans 
boende inte accepterade hennes val. Nu betalar 
församlingen för Saras boende i församlingens 
egen lägenhet. 

Sara får glansiga ögon när hon berättar om 
varför hon kom till Sverige. Hon flydde från en 
våldsam man som misshandlat henne svårt. På 
knagglig engelska berättar hon att hon valde 
mellan att ta sitt eget liv eller att fly. Förutom sin 
man lämnade hon sex barn. Sara kämpar med 
att hålla tillbaka tårarna. 

– I have to do things all the time and try not to 
think too much, säger Sara. 

Hon vill leva ett liv i frihet och drömmer om 
att nån gång i framtiden kanske skaffa barn igen. 
Rune Johansson som är ordförande i Smögens 
församling kommer fram till Sara där hon står 
på grusplanen. Han lägger armen om henne och 
säger att det är dags att åka hem. De hoppar in 
i bilen och kör hem i solens sista sensomriga 
ljus. l

”Jag har försökt prata både med 

berörda män och kvinnor om att i 

Sverige strävar vi efter jämställdhet 

mellan kvinnor och män.”

Tommy Andersson visar hur man tar ett C-ackord på gitarren. Vissa är här för fösta gången och har aldrig tidigare hållit i en gitarr. 



Imam Ali Center i Järfälla

FADDRAR SOM FORSTAR 
OCH FORKLARAR
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IslamIska shIa 
samfunden I sverIge 
Medlemmar: 28 296 
Antal föreningar: 43
Bildades: 1991 

Imam alI IslamIc center
Medlemmar:  11 373
Bildades: 1996
Verksamhet för asylsökande och nyanlända: Vägledning för familjehemmen och 
för de nyanlända pojkarna. Äktenskapsrådgivning och hjälp att förstå svenska regler 
och lagar. Juridisk hjälp i Moskén. 
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– den här platsen är väldigt viktig

för dem, här får de möta människor som förstår 
deras behov. De behöver inte känna sig annor-
lunda. De kan utöva sina religiösa och kulturella 
ritualer, säger Haider Ibrahim som är ordföran-
de i Islamiska Shiasamfundet i Sverige.

När man kliver in i moskén möts man av en 
vacker mosaik på väggen. Den är i typisk shia-
muslimsk stil med klara färger och täta möns-
ter. Moskén har ett bibliotek och en liten butik. 
Vid expeditionen finns blanketter för giftermål, 
skilsmässa och olika intyg. 

I rummen bredvid receptionen finns kontor. 
Här svarar moskéns imamer i telefon. Det är 
många som är i behov av rådgivning och hjälp – 
särskilt bland de nyanlända. 

– Många är rädda för skilsmässa, de har frå-
gor kring barnuppfostran och regelsystem. För 
många är mötet med det svenska samhället lite 
av en chock, säger Haider. 

De två senaste åren har afghaner varit den näst 
största gruppen asylsökande. Många av dem är 
shiamuslimer. 

– Ofta ringer de från andra kommuner och sä-
ger: ”Vi har afghaner som letar efter en shiitisk 
församling”. Det kommer samtal från Sundsvall, 
Lund och Göteborg. Då kan vi lämna kontakt-
uppgifter till de församlingar som ligger närmast 
eftersom Imam Ali Islamic Center också är säte 
för det nationella trossamfundet Islamiska Shia-
samfundet i Sverige, berättar Haider.

på imam ali islamic center  i Järfälla har 
besökstrycket ökat avsevärt. För många nyan-

lända är det helt naturligt att söka sig till mos-
kén och imamen. Det kan handla om allt från 
familjerådgivning till att försöka förstå parke-
ringsregler. 

– Den första tiden är moskén otroligt viktig. 
De kanske ännu inte förstår vad polisen, läraren 
och kommunen säger. Men i moskén känner 
de sig trygga. De litar och lyssnar på imamen, 
berättar Haider Ibrahim, som förutom att vara 
ordförande för Shiasamfundet också är civilin-
genjör och verksam kommunpolitiker i Järfälla. 

Han flyttade till Sverige 1993. Till honom och 
kollegan Akil Zahiri vänder sig de nyanlända 
med många olika frågor. 

– Det kan röra sig om pojkar som inte vill gå 
i skolan. Många av dem har inte gått i skolan i 
Afghanistan. Då förklarar imamen för dem om 
skolplikten och att de måste gå till skolan. Då 
lyssnar de. Pojkarna har enormt förtroende för 
imamen, säger Haider Ibrahim. 

”Många är rädda för skilsmässa, 

de har frågor kring barnuppfostran 

och regelsystem. För många är 

mötet med det svenska samhället 

lite av en chock.”

Inom det shiamuslimska samfundet har tillströmningen av nya besökare varit påtaglig de senaste 
åren. Till stor del handlar det om persisktalande flyktingar med afghansk bakgrund. I Järfälla norr 
om Stockholm ligger Sveriges största shiamoské, Imam Ali Islamic center, och hit söker sig många 
med frågor om allt ifrån parkeringsregler till hur man ska uppfostra sina barn.
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Haider Ibrahim, ordförande i Islamiska Shiasamfundet i Sverige bredvid Akil Zahiri. Akil arbeter som samordnare för arbetet med de nyanlända i moskén.

Ledare och barn vid den persiska nyårs-
firandet, Nowroz. Foto: Akil ZAhiri



ofta blir moskéns personal kulturella 
tolkar, både för de som nyss kommit till Sverige 
och de som möter nyanlända. De skolor, familje-
hem och gode män som tar hand om de ensam-
kommande shiitiska pojkarna behöver hjälp att 
förstå dem. 

– Det blir kulturkrockar och där kan vi hjälpa 
till och förklara. Det tar ibland tid innan förtro-
endet för det nya samhället kommer. Ofta dröjer 
det ett år ungefär. Förtroendet för oss och ima-

men är väldigt direkt. Därför lyssnar de när ima-
men förklarar hur det fungerar här, säger Haider. 

– Det kan vara fråga om bön, fasta, handskak-
ning, husdjur eller kontakt med motsatta könet., 
fortsätter han.

Ofta handlar det också om matvanor, att för-
klara för personal på familjehemmen vad halal 
innebär och att pojkarna inte kan äta fläskkött, 
berättar Akil Zahiri. Han är samordnare för 
moskéns arbete med de nyanlända. De planerar 
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”Det kan vara fråga om bön, fasta, 

handskakning, husdjur eller 

kontakt med motsatta könet.”

bland annat att starta ett slags medborgarkon-
tor. Där ska det finnas en jurist och en lärare. Ett 
annat initiativ är familjehemsträffar i samarbete 
med Järfälla kommun. Där ska de föreläsa om 
den shiitiska kulturen och hjälpa familjerna att 
förstå sina nya familjemedlemmar. 

senast när imam ali islamic center

högtidlighöll minnet av martyren Husseins död 
under Ashuraperioden var det fullsatt i loka-

Imamen Hakim Ilahi, som även är församlingens ordförande, leder församlingen i bönen vid Eid al-Fitr, högtiden som 
markerar slutet på fastemånaden Ramadan. Foto: iMAM Ali islAMic center
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lerna. Av de 4 300 muslimer som firade tillsam-
mans var ungefär 1 000 nyanlända.  Alla fick inte 
plats inne i moskén. De bjöd alla som var där på 
middag varje kväll under högtiden. Moskén ville 
visa vad de gör för inbjudna lokala politiker. Re-
sponsen var mycket positiv. 

– Vi har kraft att kunna samla olika nationa-
liteter, språkgrupper och kulturer, säger Haider. 

Haider minns själv svårigheten med att inte-
greras i det svenska samhället. Han tycker att 
kraven på de asylsökande är höga från första da-
gen. 

– Vi pratar om ett helt nytt system och samhäl-
le. Vissa har vuxit upp under Islamiska Statens 
styre, de flydde för att de ville lämna kaos, krig 
och kris. Vi måste bli deras faddrar och hjälpa 
dem att förstå och ställa rimliga krav. Vi måste 
ge dem lite tid att anpassa sig. Jag behövde också 
tid, förklarar Haider.  l

”Vi måste bli deras faddrar och hjälpa 

dem att förstå och ställa rimliga 

krav. Vi måste ge dem lite tid att 

anpassa sig. Jag behövde också tid.”

Besökande under Ashuraperioden som samlats utanför ingången till församlingslokalerna.
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Frälsningsarméns kvinnocenter i Akalla har funnits sedan 1996. Här träffas 
kvinnor från hela världen för att sjunga, träna svenska och mötas. Möten i både 
glädje och sorg.

Frälsningsarmén i Stockholm

SOPPA, SANG OCH 
SAMHORIGHET I AKALLA

Frälsningsarmén
Medlemmar: 4 687  
Församlingar: 188 
Bildades: 1882 

Vasakårens utpost - kVinnocentret i akalla 
Verksamhet för asylsökande och nyanlända: Kvinnocentret, språkundervisning, 
körsång, samtalsstöd hos kurator, mamma-babygrupper, sim- och cykelskola, 
introduktion till Stockholm, matutdelning, sommarkollo för de asylsökandes och 
papperslösas barn. 
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fredagar hos frälsningsarmén  börjar 
med kaffe och fikabröd. Just den här dagen är 
smörgåsarna extra lyxiga eftersom Solidad, som 
jobbar på centret, fyller 50 år. Innan morgonfi-
kat är över ber Jenny en bön där hon tackar för 
maten. Hon ber om en bra och givande dag. Det 
är ombonat med dukar på borden, blommor i 
alla fönster och tavlor på väggarna.

En halvtimme senare sätter körsången i gång. 
Varje fredag, sedan januari 2016, mellan klock-
an tio och tolv är det körrepetition. De två sång-
pedagogerna Marie och Charlotte kommer från 
föreningen Sångkraft. De turas om att kompa 
varandra på pianot då den andra håller i takt-
pinnen. Tio kvinnor i olika åldrar samlas kring 
pianot. 

Kören sjunger bara sånger på svenska, efter-
som tanken är att det ska vara lika mycket språk-
träning som musikverkstad. Sångpedagogerna 

har ett stort blädderblock med sångtexterna 
nedskrivna och de använder charader med sto-
ra gester för att förklara, ord för ord, vad det är 
de sjunger. Sången gör det svenska uttalet lätt-
tare, menar pedagogerna. I dag övar de ”Gabri-
ellas sång”: 

Jag vill känna att jag lever
All den tid jag har
Ska jag leva som jag vill
Jag vill känna att jag lever
Veta att jag räcker till

Det tar lite extra tid att förklara uttrycket ”räck-
er till” men efter ett tag har budskapet nått fram. 
Alla sjunger med för full hals. Efter en knapp 
timme är det fika. Innan alla tar för sig av gril-
lade smörgåsar och lingonkaka så sjunger de för 
Solidad. 

Reem Alzghoul sitter tätt intill Jenny Alm. Reem kommer till kvinnocentret varje dag och tar del av all den verksamhet som erbjuds. 
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Ja, må hon leva uti hundrade år. 
– Vi älskar dig Solidad! säger Jenny och räck-

er över en present och omfamnar Solidad. Alla 
applåderar. 

reem alzghoul är 25 år  och kommer 
från Jordanien. Hennes röst är stadig och tydlig 
när hon sjunger. Hon har varit i Sverige i fjor-
ton månader och pratar svenska utan problem.  
Hon deltar i all verksamhet som erbjuds på cen-
tret, särskilt språkträningen, och är här varje 
dag. Hon vill börja studera. I Jordanien läste hon 
kommunikation på universitetet. 

– Reem är ambitiös, säger Jenny. Jag brukar sä-
ga till de som vill lära sig svenska att de ska titta 
på henne. Då kan de bli motiverade, eftersom 
Reem har lärt sig så snabbt. 

– Den här platsen betyder mycket för mig, sä-
ger Reem. Min man arbetar heltid som hotellstä-

”Min man arbetar heltid som hotell-

städare och jag kan inte sitta 

hemma och tänka hela dagarna. 

Sedan jag kom hit har jag lärt känna 

många kvinnor från olika länder och 

det finns mycket hjälp här.”

Sångpedagogen Marie leder kören med full inlevelse. 
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Under pausen står fikat uppdukat. Idag serveras bland 
annat lingonkaka och kaffe. 

Kören övar idag på ”Gabriellas sång”.
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dare och jag kan inte sitta hemma och tänka hela 
dagarna. Sedan jag kom hit har jag lärt känna 
många kvinnor från olika länder och det finns 
mycket hjälp här.  

På centret finns också kuratorn Mirjam. Det är 
svårt att få en tid hos henne eftersom behovet av 
samtalsstöd är mycket stort. Reem är en av alla 
dem som har fått hjälp av Mirjam. 

När det är färdigfikat så samlas kören runt pia-
not igen. Nu ska de sjunga ABBA-låten ”Jag har 
en dröm”. Sångpedagogerna förklarar textraden:

 ”jag har en sång den sjunger jag 
mot hot och tvång” 
Det är svårt att förklara skillnaden på hot och 

tvång. Under några högljudda minuter översätts 
det genom charader. När alla verkar ha förstått 
så sjunger de vidare tills nästa mening ska över-
sättas:

”om jag går i mörker går jag ändå fri 
jag kan �nna vägen med min fantasi”  
Då kommer den pedagogiska utmaningen att 

förklara mörker. 
– Fantasi förstår alla. Det är samma på alla 

språk! utbrister Toria el Yaadi, hon är volontär 
och en av dem som hjälper till och tolkar mellan 
arabiska och svenska. 

Toria kommer ursprungligen från Marocko 
och invandrade till Sverige för 34 år sedan. Hon 
har varit volontär på kvinnocentret i Akalla i 15 
år. 

– Hemma är det så tyst och jag är helt ensam! 
Ibland kommer vi hit gråtande men när vi går 
härifrån så är vi glada och skrattar, säger Toria. 

– Många som kommer hit säger att de blir 
knäppa av att sitta hemma. Att bryta isolering-
en, det är det som är viktigt, att man inte sitter 
hemma och blir deppig. Vi tar hand om varan-
dra. Det är väldigt kärleksfullt här, säger Jenny. 

”Hemma är det så tyst och jag är 

helt ensam! Ibland kommer vi hit 

gråtande men när vi går härifrån så 

är vi glada och skrattar. ”

för utom att komma i gång  och utveckla 
sina språkkunskaper och skapa kontakter med 
andra kvinnor så har centret en hel del undervis-
ning i praktiska färdigheter. En mycket uppskat-
tad del är simundervisningen och cykelskolan. 
Vissa kvinnor vittnar om hur det ibland känns 
som om de får en enklare väg in svenska samhäl-
let och att  de ”blir mer integrerade”, som Jenny 
uttrycker det. Och det kan bli problem hemma 
när obalansen blir för stor, berättar Jenny.  

– Jag säger ibland att de inte behöver berätta 
hemma om allt de lärt sig här, utan i stället gläd-
jas i sina hjärtan. Det är dumt, det skulle behövas 
ett liknande ställe för män. De har inga motsva-
rande mötesplatser här, säger Jenny. 

Frälsningsarméns kvinnocenter i Akalla har 
aldrig behövt göra reklam för sin verksamhet ef-
tersom kvinnorna hittar hit genom vänner och 
släktingar. 

– Ryktet om att vi finns och vad vi gör sprider 
sig snabbt till de nyanlända, säger Jenny. 

– Men vi lägger oss inte i migrationsärendena 
så mycket eftersom det krävs kunskap som vi in-
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te har.  Vi kan inget göra när de kommer med 
jättehögar med papper från Migrationsverket. 
Men vi stöttar kvinnorna i deras situation och 
vi lägger all vår energi på att de ska ha det bra. 
Ande, hopp och själ. Soppa, tvål och frälsning 
är det som gäller här. När någon har fått uppe-
hållstillstånd så har vi fest och när någon får av-
slag så stöttar vi. Det är mycket liv och död här, 
säger Jenny.  

Jenny tycker inte att det är svårt att hjälpa till. 
Det svåra är att veta hur de ska prioritera. 

– Jag  säger  som Frälsningsarmén, vi ska hjälpa 
alla! Men det är svårt att veta var man ska  lägga 
mest energi och pengar. På de som ska stanna el-
ler de som inte får stanna. De är ju helt utanför 
systemet och har störst behov. Många kommer 
hit och gråter för att de inte har mat på bordet åt 
sina barn, berättar Jenny.

klockan när mar sig lunchtid  och kör-
ledarna avslutar med en sång som har en kore-
ografi, alla står upp i en ring och lägger armen 
om den som står bredvid. Efter att sista tonen 
klingat av så applåderar alla. Körledaren Char-
lotte kastar sig över den lilla bäbisen som skick-
ats från famn till famn under körrepetitionen. 

– Jag måste få hålla och lukta! utbrister hon.
Här hjälper kvinnorna varandra med barnen. 

Det finns dessutom ett stort lekrum där de lite 
äldre barnen roat sig under tiden deras mam-
mor sjungit. 

Jenny är egentligen inte så stolt över att de har 
så många besökare här. Hon vill att de ska vara 
med en tid och sedan gå ut för att lämna plats åt 
nya som behöver hjälp. Men det där ”ut” är inte 
så lätt. 

– Här på centret får de lära sig svenska och får 
gemenskap men sen har jag ingen plats att skjut-
sa dem vidare till. De måste få jobba och göra 
någonting. l

”Många kommer hit och gråter 

för att de inte har mat på bordet 

åt sina barn”.
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Jenny Alm är verksam-
hetschef på kvinnocentret 
i Akalla. 

Kvinnocentret har kurser för de som vill lära sig att cykla. Det 
brukar räcka med tre tillfällen för att få till balansen och farten på 
cykeln rätt. Initiativet har varit mycket omtyckt bland kvinnorna. 



Syrisk-ortodoxa kyrkan i Tensta och Linköping

SOM ATT KOMMA HEM
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Varma vinterkläder. Krångliga brev på myndighetsvenska. Själavårdande samtal. Med små och 
stora insatser servar den syrisk-ortodoxa kyrkan i Sverige sina nyanlända bröder och systrar. 

tt språk och koder 

SyriSk OrtOdOxa 
kyrkanS PatriarkatetS 
StällföreträdarSkaP 
i Sverige
Medlemmar: 20 965
Församlingar: 25
Bildades: 1974 

S:t Maria SyriSk-OrtOdOxa 
kyrka i tenSta 
Medlemmar: 1 500 
Bildades: 1989
Verksamhet för asylsökande och nyan-
lända: Språkundervisning, juridiskt stöd, 
söndagsskola för barnen. Klädinsamlingar 
till asylboenden i Stockholmsområdet. 

S:t MarkuS SyriSk-OrtOdOxa 
kyrka i linköPing 
Medlemmar: ca 600
Bildades: 2003 
Verksamhet för asylsökande och ny-
anlända: Samtalsstöd, tolkningshjälp 
vid myndighetsärenden. Hembesök 
hos de nyanlända. 
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mellan tensta och rinkeby,  ett sten-
kast från den bullrande motorvägen E18, ligger 
ett grått, rektangulärt tvåvåningshus. Det är en 
anonym byggnad, men när man kommer när-
mare sticker en detalj ut. Eller bokstavligt talat 
sticker upp. Huset har nämligen en skorsten i te-
gel – med gyllene kupol!

Det är nu tolv år sedan Tenstas gamla cen-
tralkök såldes till den syrisk-ortodoxa försam-
lingen. De stora grytorna revs ut och in flytta-
de kyrkbänkar, kristallkronor och altare. Som 
pricken över i sattes en guldfärgad kupol, typisk 
för den syrisk-ortodoxa kyrkan, på centralkö-
kets gamla skorsten. 

2013 invigdes S:ta Maria syrisk-ortodoxa kyrka 
som förutom ett stort kyrkorum också rymmer 
en gigantisk festlokal. Församlingen räknar runt 
1 500 medlemmar varav 500 besöker liturgin 
varje söndag. 

i kyrkan finns en  anställd person. Han har 
vitt vältrimmat skägg, fader Nematallah Dab-
bagh. Men här säger de flesta bara ”abouna”. 

– Jag är född i Mosul, Irak, säger Nematallah. 
Jag kom hit 1993. 

Då – som nu – var det krig och uppror i Irak. 
1990 ockuperade Saddam Hussein grannlandet 
Kuwait men drevs snabbt tillbaka. Efter ocku-
pationen blev det revolter i norra och södra de-
larna av landet och flera år av stränga sanktio-
ner mot Irak. Över en och en halv miljon irakier 
flydde under 1990-talet. Ungefär 30 000 av dem 
kom till Sverige.

Sedan några år tillbaka är det åter krig i Irak. 
2014 hamnade prästens gamla hemstad i strål-
kastarljuset då den så kallade Islamiska Staten, 
Daesh, ockuperade Mosul – terrororganisatio-
nen som sedan dess regerat i staden med sällan 
skådad brutalitet. 

– Varje år hittar syrisk-ortodoxa till Sverige, sä-
ger Nematallah, det är ett pågående flöde.  Men 
efter 2014 har det bara blivit fler och fler. Särskilt 
under förra året, då kom det nya familjer varje 
vecka. 

Man skulle kunna tro att de nyanlända skulle 
bli en smula förvånade när de inser att det finns 
ett stort och välutvecklat syrisk-ortodoxt kyrko-
liv på denna nordliga breddgrad. Men så är det 
inte alls, förklarar Abdul Ahad Shabo som sitter 
i församlingsstyrelsen.

– Nej, de vet redan allt om oss. De har pratat 
med sina släktingar här så de vet vad de kom-
mer till.

samfundet är relativt litet  globalt 
sett. Men i Sverige är det stort och många syrisk-
ortodoxa flyktingar har en släkting här. Därför 
blir inte Sverige, med över tjugo syrisk-ortodoxa 
kyrkor, en främmande plats – det blir som att 
komma till ett andra hem. Fader Nematallah 
förklarar:

– För flyktingarna betyder det trygghet att vi 
finns här, säger Nematallah. Som ett barn som 
behöver sin pappa! 

Församlingen erbjuder språkundervisning 
och samhällsorientering för nyanlända. En gång 
i månaden svarar frivilliga jurister och politiker 
på frågor som rör svenska lagar och hur man 

”För flyktingarna betyder det 

trygghet att vi finns här. Som ett 

barn som behöver sin pappa!”
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Fader Nematallah Dabbagh är präst i S:t Maria syrisk-ortodoxa kyrka i Tensta. 

Nematallah tillsammans med styrelseledamöterna Abdul ahad Shabo (mitten) och Ibrahim Lahdo.
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Josef Togan är präst i S:t 
Markus syrisk-ortodoxa kyrka 
i Linköping. 

En staty av Jungfru Maria 
S:ta Maria-kyrkan i Tensta.

Ikoner i S:ta Maria- 
kyrkan i Tensta.
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”Jag lånar ut mina, ögon och 

öron till Jesus och sedan är det 

han som förlåter.”

hittar rätt i den svenska byråkratin. De hjälper 
också till med asylansökningar, kontakt med ar-
betsförmedlingen, att fylla i krångliga blanketter 
– för att nämna några exempel. 

– Under det senaste året har församlingen ock-
så samlat in kläder till nyanlända, berättar Abdul 
Ahad. Vi har fått ihop över femton fulla skåp-
bilar. 

20 mil söder om  S:ta Maria ligger en annan 
syrisk-ortodox församling, S:t Markus i Linkö-
ping. Här arbetar Josef Togan, den första orto-
doxa prästen som är född och uppvuxen i Sveri-
ge. Hans föräldrar flyttade hit från sydöstra Tur-
kiet i slutet av 70-talet. Förutom att Josef är präst 
så är han utbildad samtalsterapeut. Alla som har 
ett behov av att prata är välkomna. 

Och det är många som vill ha enskilda samtal 
med honom. Varje vecka håller Josef i flera tims-
långa samtal. De trauman som människor gått 
igenom före och under flykten kan ibland vara 
anledningen till att de söker upp Josef. Ibland 
vill personen ha förlåtelse för något den utsatt 
andra människor för.

– Jag lånar ut mina, ögon och öron till Jesus 
och sedan är det han som förlåter, säger Josef.

Bland de nya församlingsmedlemmarna är det 
många som vill få sina hem välsignade. Det är 
viktigt i den syrisk-ortodoxa traditionen. 

– Jag hälsar dem välkomna och vi ber tillsam-
mans i deras hem. Barnen bjuder vi alltid in 
till våra barn- och ungdomsaktiviteter så att de 
snabbt får träffa andra, säger han. 

församlingen utgör  ett stort nätverk som 
kan ge hjälp åt andra medlemmar. Josef har för 
ambition att göra ett hembesök hos alla familjer 
i församlingen varje år. Det är ett bra tillfälle att 
få bättre kontakt och erbjuda samtalsstöd. Josef 
vill att barnen ska vara hemma när han kommer. 

– De ska veta att de kan komma till mig om de 
har något på hjärtat, säger han. 

De nyanlända får också kontakt med medlem-
mar som själva tidigare varit i den situation de 
befinner sig i nu.

– De möter människor som har kommit in i 
samhället, har studerat, är företagsamma och 
har lyckats med sitt arbete. Att de nyanlända får 
se det tror jag är bra och motiverande, säger Jo-
sef. 

Det händer ofta att Josef hjälper till och tolkar i 
situationer där någon i hans församling behöver 
hjälp, till exempel i kontakten med Migrations-
verket. Josef berättar om en man som har fått nio 
avslag på sin asylansökan. 

– Vi pratar eller hörs minst en gång om dagen. 
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Somliga dagar när han är extra orolig och upp-
given kan det bli väldigt många samtal, berättar 
Josef. 

Ibland kan människor ha gått länge och burit 
på bekymmer innan de kommer till Josef. 

– Som nyvigd präst träffade jag en kvinna som 
hade väntat i tjugotre år på att kasta bördan som 
tyngt hennes hjärta. Jag tror att det var Guds för-
syn att vi möttes. Jag stod och väntade på en ung 
man som bokat tid för att bikta sig.  Mannen dök 
inte upp, i stället kom hon från ingenstans. Jag 
märkte att hon kanske behövde samtala. Så kom 
hon in och efter en kvart ungefär så berättade 
hon. Man ser en stor skillnad före och efter ett 
sådant här samtal. Det är en stor glädje och nåd 
att få vara med om det, även om det är jättejob-
bigt för den som behöver hjälp, säger Josef. 

han ser att människors  behov av att pra-
ta är stort men det behövs ett stort förtroende 
för att ta steget. Att Josef behärskar flera språk 
hjälpte honom i samtalet med kvinnan.

– Om jag bara hade pratat svenska så hade det 
varit svårt eftersom hon bara talade arabiska. 
Och att vi har gemensamma rötter gjorde att jag 
lättare fick hennes förtroende, tror Josef.

Josef är uppvuxen i Sverige till skillnad från 
många andra syrisk-ortodoxa präster som vuxit 
upp i Turkiet, Syrien och Irak. Han tror att det 
gör att hans syn på det svenska samhället och 
kulturen är annorlunda.  

En ung kvinna ville prata med Josef och berät-
tade om en svår familjesituation. En av hennes 
bröder var mycket kontrollerande och det före-
kom också våld. Josef uppmuntrade henne att 
vända sig till polisen och generellt uppmanar 
han sina församlingsmedlemmar att låta sam-
hället hjälpa till. Samma sak gäller om han upp-
täcker att någon har psykiska problem, då hän-

”Som nyvigd präst träffade jag en 

kvinna som hade väntat i tjugotre 

år på att kasta bördan som tyngt 

hennes hjärta. Jag tror att det var 

Guds försyn att vi möttes.”

visar han vidare till psykiatrin. 
– Det finns ett tabu när det kommer till psykisk 

sjukdom och att ta hjälp, säger Josef som försö-
ker uppmuntra och peka på att allt som kan hjäl-
pa är gott. 

– Det som sjukvården inte kan ge är dock för-
låtelsen. Det finns en särskild kraft i bikten, sä-
ger han. l



Stockholms moské och Svenska kyrkan 

GODA GRANNAR – 
MED FLYKTINGARNAS HJALP
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I kvarteret mellan Stockholms moské och Katarina kyrka på Södermalm i Stockholm ligger 
Goda grannars mottagning. Här möts Stockholms moské och Svenska kyrkan i ett unikt
samarbete där nyanlända flyktingar kan få stöd och vägledning.

Förenade islamiska 
Föreningar i sverige
Medlemmar: 15 308
Antal Församlingar: 45
Bildades: 1974

stockholms moské (islamiska Förbundet stockholm)
Medlemmar: 1 453
Bildades:1981
Verksamhet för asylsökande och nyanlända: Medborgarkontor, natthärbärge, 
språkundervisning, rådgivning, vägledning och tolkning. 
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– här är den perfekta platsen  efter-
som den geografiskt ligger mellan kyrkan och 
moskén. Verksamheten är neutral och alla är 
välkomna hit, säger Kicki Högdahl, en av pro-
jektledarna för Goda grannar. 

Till vardags är hon diakon i Svenska kyrkan.
– Genom att arbeta tillsammans visar vi hur 

det fungerar här i Sverige, säger den andra pro-
jektledaren Jalal Darir, styrelseordförande för 
moskén. 

Svenska kyrkans församlingar på Södermalm 
har tillsammans med Stockholms moské och 
välgörenhetsorganisationen Islamic Relief bildat 
mottagningen Goda grannar. Där får flyktingar 
rådgivning, samhällsinformation och språkun-
dervisning.

– Vi har i många år velat hitta något konkret att 
samarbeta kring, och det har mest varit samtal 
och dialog. Men det vi försöker lansera nu är re-
ligionssamarbete – som ett begrepp, säger Kicki. 

det började under hösten  2015 då flyk-
tingströmmen var som mest intensiv.

– För många flyktingar och asylsökande var 
moskén den naturliga platsen att vända sig till. 
Vi erbjöd mat, sovplatser, dusch och varma klä-
der men också en miljö som kändes bekant, sä-
ger Jalal. 

I slutet av oktober 2015 hade fler än 700 000 
människor, främst flyende från oroligheterna i 
Syrien, Afghanistan och Irak, tagit sig till Euro-
pa, enligt FN:s flyktingorgan UNHCR. Fler än 
3 000 av dessa tros ha drunknat i Medelhavet. 
Aldrig tidigare hade så många flyktingar sökt sig 
till Sverige. Den tidigare högsta årsnoteringen 
från 1992, då 84 018 människor sökte asyl under 
Balkankriget, passeras under oktober 2015. Vil-
jan att hjälpa till var stor bland vanliga stockhol-
mare under hösten och vintern. 

– Civilsamhället kom och fyllde hela moskén 

med mat och kläder – det var fantastiskt! berät-
tar Jalal Darir. 

Många av dem hade aldrig tidigare klivit in i 
en moské.  

– Det som hände under de här dagarna var att 
bilden av moskén ändrades och människor för-
stod att det inte bara är en lokal att be i, säger 
Jalal Darir. 

moskén r ymmer  2 000 personer, förutom de 
religiösa funktionerna finns här även ett bib-
liotek, bokhandel, gymnastiksal, kontor, kök, 
restaurang och möteslokaler. Många flyktingar 
kom direkt från centralstationen till moskén och 
trycket var väldigt högt. Moskén öppnade sina 
portar och som mest huserade 400 flyktingar där 
under nätterna. Under den mest intensiva perio-
den tog de hand om en tredjedel av hela Stock-
holms flyktingmängd. Jalal minns:

– Det var någon av de första dagarna som det 
stod tre ungdomar från Syrien utanför moskén. 
”Varför står ni där?” frågade jag. ”Men vi kan in-
te gå in vi är kristna”, svarade de. ”Men ni är väl 
flyktingar? Ni behöver ju hjälp! Glöm om du är 
kristen eller muslim, kom in!” 

– Skillnaden mellan kyrkan och moskén är 
kanske tio procent. Nittio procent av det arbe-
te som behöver göras kan vi göra tillsammans. 
Vi visar att här kan man leva i lugn och ro. Vi 

”Varför står ni där?” frågade jag. 

”Men vi kan inte gå in vi är kristna”, 

svarade de. ”Men ni är väl flyktingar? 

Ni behöver ju hjälp!  Glöm om du är 

kristen eller muslim, kom in!”
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Kristina Högdahl och Jalal Darir är leder projektet Goda grannar. Deras respektive kompetenser har gjort samarbetet väldigt fruktbart. 

Stockholms moské på Södermalm i vinterskrud.



ger dem ett bra exempel genom samarbetet med 
kyrkan. Här finns religionsfrihet, konstaterar 
Jalal. 

Bara några dagar efter att moskén på allvar 
satt i gång med att ta emot flyktingar fick man 
påhälsning från grannen, Katarina församling. 
Kicki Högdahl kom i sällskap med några kolle-
gor till moskén och frågade om de kunde hjälpa 
till. Snabbt förstod de att utrymmen för vila och 
övernattning var det som behövdes mest. En lo-
kal som tidigare använts av kyrkans ungdomar 
gjordes snabbt om till ett natthärbärge. 

på natthärbärget  samarbetade volontärer 
från kyrkan, moskén och allmänheten. Under 
de 82 dygn som de höll öppet passerade 4 000 
nattgäster. 1 000 volontärer hjälptes åt för att allt 
skulle fungera. I och med det arbetet upptäckte 
moskén vilket stort och användbart kontaktnät 
kyrkan har. Kyrkan å sin sida fick ta del av  mos-

kén och Islamic Reliefs stora språkkunskaper 
och deras erfarenheter av andra kulturer. 

– Det var givet att luta sig på Islamic Relief som 
jobbar i ett stort antal länder och har stor språk- 
och kulturkompetens, berättar Kicki. 

Hon och de andra som arbetade med det till-
fälliga transitboendet kände att de ville bygga vi-
dare på samarbetet. 

– Redan efter någon vecka tänkte vi att det här 
samarbetet borde bli något långsiktigt, säger 
Kicki. 

De diskuterade fram och tillbaka vad de ville 
bygga tillsammans. Till slut utkristalliserades 
idén om medborgarkontoret. 

utifrån flyktingar nas behov  som mos-
kén identifierat formades Goda grannars verk-
samhet. Den bygger huvudsakligen på tre om-
råden – kartläggning av problem, praktisk väg-
ledning och språkundervisningsförmedling. Vi 
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Katarina kyrkas kansliassistent Driss Hammy hjälper ny-
anlända på det tillfälliga transitboende som kyrkan och 

moskén tillsammans drev under hösten och vintern 2015. 

foto: svenskA kyrkAn, godA grAnnAr
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”Redan efter någon vecka tänkte  

vi att det här samarbetet borde bli  

något långsiktigt.”

befinner oss i mottagningslokalen som bara haft 
öppet i några få veckor. Där trimmas fortfarande 
nya rutiner och volontärer in. 

– Nu dricker vi kaffe, mina vänner, säger Kicki 
efter att ha visat dagens volontärgäng hur de ska 
fylla i ärendebladen och dokumentera vad de 
gjort. 

Volontären Gunilla Hesselmark som bor gran-
ne med kyrkan och moskén kunde från sitt föns-
ter se in i transitboendet under hösten och vin-
tern 2015. 

– Det var imponerande. Nu kände jag att det 
var dags för mig att bidra, jag har ju faktiskt 
mycket kunskaper om hur samhället fungerar, 
säger Gunilla som är pensionerad men tidigare 
varit svensk ambassadör i Namibia och arbetat 
både på utrikesdepartementet och UNHCR.  

på mottagningen  möter volontärer besö-
karen. De börjar med att kartlägga besökarens 
problem eller önskemål. Sedan handlar arbetet 
mycket om att koppla ihop rätt människor. Goda 
grannar har en mängd samarbetspartner: Soci-
altjänsten, Arbetsförmedlingen, Sociala missio-
nen, Rådgivningsbyrån, Rädda barnen, Stads-
missionen, Individuell människohjälp, Sensus, 
Studieförbundet Ibn Rushd – för att ta några ex-
empel. 

De praktiska vägledarna hjälper en person att 
hitta till rätt myndighet, arbetsförmedling eller 
mottagning. Ibland tolkar de och förklarar, an-

Goda grannars projektledare och volontärer hjälps åt att renovera 
lokalen som nu ger plats åt medborgarkontoret. 
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dra gånger följer de med för att ge trygghet och 
stöd. 

goda grannar  har genom kontakten med 
asylboenden runt om i Stockholm identifierat 
runt 500 personer som är i akut behov av svensk-
undervisning. I samarbete med studieförbunden 
Ibn Rushd och Sensus drivs nu fler grupper för 
språkundervisning på olika nivåer, bland annat 
för högutbildade med studievana. 

Goda grannar bjuder också in andra organisa-
tioner som har undervisning eller språkkafé. Det 
är till exempel folkhögskolor och andra kyrkor. 
De vill samordna volontärer, material för att alla 
som behöver lära sig svenska nu ska få hjälp. 

– Vi har haft en dialog med Katarina kyrka 
länge och den fungerade bra. Men vi upptäck-
te att det är först när man skapar någonting till-

”Vi har haft en dialog med Katarina 

kyrka länge och den fungerade bra. 

Men vi upptäckte att det är först 

när man skapar någonting 

tillsammans på golvet som det blir 

på riktigt.”

sammans på golvet som det blir på riktigt och 
det är då man lär känna varandra på riktigt, sä-
ger Jalal. 

Stockholms moské för nu samtal med syster-
församlingar i Göteborg, Linköping och Jönkö-
ping där man undersöker möjligheten till lik-
nande samarbeten med Svenska kyrkan på res-
pektive ort. Kanske kan Goda grannar i Stock-
holm bli en förebild för samverkan på nationell 
nivå. l
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Katarina kyrka på Söders höjder. 



Eritreansk-ortodoxa kyrkan i Stockholm

”HAR GLOMMER VI 
ALLA VARA PROBLEM”
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EritrEanska ortodoxa 
tEwahdo kyrkan i svErigE
Medlemmar: 5 416
Församlingar: 5
Bildades: 1980-talet

s:ta Maria EritrEansk-ortodoxa försaMling
Medlemmar: 3 500
Bildades: 1989
Verksamhet för asylsökande och nyanlända: ungdomsträffar, andlig 
vård, självhjälpsgrupper, mentorskap, samhällsinformation.



54 

– att komma hit är veckans  andliga 
mat, säger Medhane Amanuel. Det är lätt att 
känna sig ensam här i Sverige, men här får jag 
styrka och en bra känsla. 

Medhane är 24 år och kom som flykting till 
Sverige för några år sedan. Han får medhåll av 
jämnåriga Izgiamen Zeray:

– Särskilt viktigt tycker jag det är vid stora hög-
tider. Då kan jag sakna Eritrea väldigt mycket.

Det är fredag kväll i Akalla norr om Stock-
holm. Det är mörkt ute och runt tunnelbane-
uppgången är det tomt på folk. Den enda som 
trotsar kylan är höstvinden som yr upp löv i dri-
vor. Lysrörsljuset är vitt och kallt.

Ett stenkast från tunnelbaneuppgången ligger 
en tegelkyrka i funkisstil och när man passerar 
in genom entredörrarna är det som att träda in 
i en annan värld. Belysningen är varm och golv, 
tak och väggar går i bruna, röda och orangea to-
ner. Här är det också fullt med människor: fram-
för allt barn, kvinnor och ungdomar. 

fredag kväll är ungdomar nas kväll

i S:ta Maria eritreansk-ortodoxa församling. 
Ungefär tvåhundra tonåringar och unga vuxna  
lyssnar inne i den öppna, kvadratiska kyrkosa-
len. På tegelväggen vid altarplatsen hänger ett gi-
gantiskt träkors och under den en ikon av Jung-
fru Maria med Jesusbarnet i knät. 

Den som talar i kväll heter Daniel Desta, är 26 
år och diakon i kyrkan. Han predikar om hur 
man kan hitta sitt inre lugn och frihet i ett ibland 

stressigt och instängt liv. Han använder aposteln 
Petrus som exempel. 

– Petrus hade tappat sin tro! Men han bad Gud 
om hjälp. Och då kom han tillbaka till sin tro.

Svensk-eritreanerna, som tidigare varit en av 
de mindre invandrargrupperna i Sverige, har 
växt mycket de senaste åren. 2006 fanns det i 
Sverige strax över 6 000 personer med Eritrea 
som födelseland, tio år senare har den siffran 
passerat 20 000.  Lägger man till att Eritrea är ett 
relativt litet land – med endast med 6 miljoner 
invånare – kan man tala om en storskalig folk-
vandring norrut. 

För det är en vandring vi talar om här – i bok-
stavlig mening. Till fots, eller med rangliga bil-
transporter, tar sig många eritreaner genom de 

”Särskilt viktigt tycker jag det är 

vid stora högtider. Då kan jag sakna 

Eritrea väldigt mycket”.

Den svensk-eritreanska invandrargruppen har växt mycket de senaste åren. Detta ställer 
stora krav på den eritreansk-ortodoxa kyrkan i Sverige som fortfarande är ett litet samfund 
med små resurser. I norra Stockholm samlas man flera gånger i veckan för fira gudstjänst, 
undervisa och umgås.
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nordafrikanska öknarna upp till Medelhavets 
stränder. Över havet fortsätter resan i knappt 
sjödugliga båtar som alltför ofta kapsejsar. 

I bästa fall hittar vandrarna sedan en väg in i 
Europa. I värsta fall slutar resan i tragedi. Som 
till exempel i april 2015 när över 800 personer, 
varav 350 från Eritrea, omkom när en båt kap-
sejsade utanför den libyska kusten. 

– Resan de gör är omänsklig, säger Asgedom 
Berhe som är präst i församlingen. Det är inte 
ovanligt att de har begravt nära och kära under 
färden hit. 

Han bekräftar den bild som migrationsstatisti-
ken ger: många av de som flytt de senaste åren är 
unga personer, inte sällan under arton år.  Och 
det är inte bara unga killar, säger prästen. Även 
många unga kvinnor kommer. 

asgedom säger att många  han möter 
mår psykiskt mycket dåligt. Flera går i funde-

ringar kring självmord. Traumatiska upplevelser 
från den långa resan till Sverige är en förklaring, 
men inte den enda orsaken. De bär också en stor 
börda på sina axlar, som handlar om relationen 
till familjen i Eritrea. De har en dröm att hjälpa 
släktingarna där hemma ekonomiskt, men det 
kan vara svårt när man lever som nyanländ flyk-
ting utan jobb och kontakter. 

– Detta gör att många lever under psykologisk 
press och har stora skuldkänslor, säger Asge-
dom.

Till detta kommer ett ytterligare problem: 
många vill eller kan inte tala om ångest, depres-
sion, stress och frustration.

– I vår kultur är det skambelagt att tala om psy-
kisk ohälsa, säger församlingsmedlemmen Me-
aza Yared. 

Till vardags jobbar hon med hälsoinformation 
till nyanlända och är väl bekant med problema-
tiken.

56 

Efter fredagsgudstjänsten är det fika och uppsluppen stämning i kyrkans foajé. 
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” Resan de gör är omänsklig. Det 

är inte ovanligt att de har begravt 

nära och kära under färden hit.”

– Man vill inte prata om det, men det märks på 
dem. Många har problem att sova och koncen-
trationssvårigheter, säger Meaza. 

Hon tror att en del av den psykiska ohälsan kan 
härledas till problem med att anpassa sig och hit-
ta en plats i Sverige. Det kan handla om förvänt-
ningar som inte infrias.  Asylprocessen är också 
mycket svår. 

en studie från röda korset  visar att den 
psykiska ohälsan i Sverige 2016 är mycket ut-
bredd bland asylsökande från Eritrea. Gruppen 

lider av post-migratorisk stress och 87 procent 
av de asylsökande från Eritrea och Somalia har 
blivit utsatta för tortyr. 

– Många nyanlända eritreaner skulle må bra av 
att bryta tystnaden och söka professionell psy-
kiatrisk hjälp. Många känner inte till sina rättig-
heter, säger Meaza.  

Men även kyrkan har en viktig roll att spela i 
detta sammanhang. Det menar Aman Russom, 
sekreterare i kyrkostyrelsen:

– Vår församling fungerar som en trygghets-
zon. Här kan de få känna gemenskap och fak-
tiskt kunna öppna sig – trots de kulturella tabun 
som finns kring psykisk ohälsa. 

– I vår tradition har prästen rollen som ställfö-
reträdande psykolog eller ”andlig helare”. I sam-
tal med honom kan folk tala ut. Folk kommer till 
honom eller så kommer han till dem, på hem-
besök.

Prästen Asgedom Berhe säger att det första ste-

Dikaonen Daniel Desta håller predikan. Han talar om att hitta sitt inre lugn och använder aposteln Petrus som exempel. 
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get ofta  handlar om att berätta vad de gått ige-
nom och hur deras situation är i dag. Sedan kan 
man gå in på djupet.

– De vet att jag har tystnadsplikt, men många 
är ändå rädda och skygga. De har blivit lurade av 
många på vägen från Eritrea till Sverige. De litar 
inte på någon. 

sekreterare aman r ussom,  som enga-
gerat sig särskilt för kyrkans arbete med nyan-
lända, säger att man nu ser över olika sätt att 
utveckla arbetet med att ta hand om de många 
barn och unga vuxna som kyrkan kommer i 
kontakt med. 

– Vi försöker vara lyhörda för deras behov. 
Många söker kyrkans hjälp, och jag tror att det 
finns ett behov av att hitta sina rötter i den nya 
miljön de lever i. 

Den eritreansk-ortodoxa kyrkan behöver öka 
sin kapacitet i detta hänseende, menar Aman. 
Men man brottas med en organisation som förli-
tar sig på frivilliga krafter och som saknar admi-
nistrativa muskler. Det saknas lokaler och perso-
nalresurser. Vid sidan om S:ta Maria finns avdel-
ningar i till exempel Göteborg, Eskilstuna och 
Luleå som tvingas låna eller hyra lokaler. Endast 
en handfull präster uppbär lön.

– Vi sätter just nu i gång självhjälpsgrupper där 
ungdomar i kyrkan samlas för att prata om hur 
de kan stötta varandra. Etablerade svensk-eritre-
aner kopplas samman med de nyanlända och 
kan då fungera som förebilder. På detta sätt kan 
vi prata med nyanlända om hur man faktiskt kan 
anpassa sig till det nya livet i Sverige. Att det går 
att leva här. Många saknar helt de nätverk som 
behövs för att ta sig fram i det svenska samhället.

– Sen så försöker vi informera om aktuella äm-
nen som faran med droger och missbruk som 
tyvärr drabbar många unga, säger Aman. 

”Vi försöker vara lyhörda för de 

nyanländas behov. Många söker 

kyrkans hjälp, och jag tror att det 

finns ett behov av att hitta sina 

rötter i den nya miljön de lever i. ”

fredagkvällen börja lida  mot sitt slut i 
kyrkan i Akalla och stämningen är uppsluppen. 
Folk står samlade i smågrupper och pratar och 
skrattar. Daniel Desta har avslutat sin predikan 
och diakonskolan som samtidigt pågått på un-
dervåningen har slutat. 

Medhane och Izgiamen är också de på väg 
hem.

– Kyrkan har betytt väldigt mycket för mig. Jag 
är här flera dagar i veckan. Inte bara för att vi 
får lära oss om religionen. Här lär vi oss om rätt 
och fel. Om respekt. Här skapas en kärlek för vår 
grupp och vi kan känna oss hemma. När vi kom-
mer in här så glömmer vi alla våra problem, sä-
ger Izgiamen. l



Pingstkyrkan i Timrå 

VARLDEN HAR KLIVIT IN
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Idag är bänkraderna proppfulla i Timrå Pingstkyrka. Men så var det inte för ett par år sedan 
– församlingen har ökat mycket på sistone. Ökningen beror på en stor tillströmning av 
nyanlända invandrare och flyktingar. Något som ger positiva ringar på vattnet för 
den lilla Norrlandsförsamlingen.

Pingströrelsen 
Medlemmar: 83 787
Församlingar: 460 
Bildades: 1906

timrå Pingst
Medlemmar: 197
Bildades: 1925
Verksamhet för asylsökande och nyanlända: Kafé Global-svenskundervisning, särskild grupp 
för de afghanska församlingsmedlemmarna med tolk. Tolkning under vissa gudstjänster.
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tilltalet i dagens gudstjänst  är lätt-
samt. Barn- och ungdomskören sjunger flera 
gånger under den timslånga gudstjänsten som 
också rymmer ett litet skådespel. En båt i papp 
styrs in framför altaret och på golvet blir en blå 
presenning till ett stormigt hav. Här spelas det 
upp en scen från Bibeln, Matteus kapitel fjorton, 
då Jesus går på vattnet och Petrus – med kepsen 
bak och fram – också börjar gå på havet. Tills 
tvivel och rädsla gör att han börjar sjunka. Jesus 
räddar honom och frågar varför Petrus tvivlat. 
Jesus uppmanar Petrus att lita på Gud. 

Gudstjänsten avslutas med en psalm. Några 
verser på svenska och några på engelska. Presen-
ningshavet viks prydligt ihop och det blir dags 
för kyrkkaffe. Kön till nedervåningen fyller trap-
pan upp till entrén. Den norrländska kaktradi-
tionen trogen finns det många olika sorter fram-
dukade. Alla borden i församlingslokalen fylls. 

Här finns stora delar av världen represente-
rad. Församlingsmedlemmarna kommer från 
Kongo, Kenya, Tadjikistan, Nepal, Iran, Afgha-
nistan, Burma och Finland. Christian Mölk har 
varit pastor i Timrå i fyra år och under den tiden 
har församlingen ökat stort. 

– För fyra år sedan var det också en ganska stor 
andel invandrare, men nu är de i majoritet på 
gudstjänsterna, säger Christian.  

många nor rländska  pingstförsamlingar 
har minskat de senaste åren. Christian har mött 
många kollegor som tampas med avfolknings-

problematik och medlemstapp. Det är ett pro-
blem som församlingen i Timrå inte lider av. 

– Tack vare invandrarna så har vi fått en skjuts 
uppåt och det ger ringar på vattnet. Då är det 
många svenskar som också ansluter. Vi har 
många dop, då blir folk glada och så vill de vara 
delaktiga. Det har blåst liv i församlingen och vi 
hade haft det jättekämpigt om det inte hade va-
rit för dem. Då hade vi till exempel inte haft råd 
med en pastor, säger Christian.  

Timrå är en ort i södra Norrland med en be-
folkning på 18 000 invånare. Många av de asyl-
sökande och nyanlända bor i ett bostadsområde 
som heter i Tallnäs. Det ligger ungefär en kvarts 
gångväg utanför centrala Timrå. 

– När man promenerar in mot staden därifrån 
så passerar man pingstkyrkan. Det är på det sät-
tet som många har hittat hit. De har sett att vi 
finns och bara klivit in, säger Christian. 

”Tack vare invandrarna så har vi 

fått en skjuts uppåt och det ger 

ringar på vattnet. Då är det många 

svenskar som också ansluter. Vi har 

många dop, då blir folk glada och så 

vill de vara delaktiga. Det har blåst 

liv i församlingen och vi hade haft 

det jättekämpigt om det inte hade 

varit för dem”.



61Ungdomskören i Timrå är ett sammansvetsat gäng. Många av dem har känt varandra sedan de kom till Sverige och började 
söndagsskolan tillsammans för åtta år sedan. 
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”De vill gärna hjälpa till i försam-

lingen och trots kommunikations-

problemen fungerar det bra. 

De brukar bara kliva in i köket och 

diska då det behövs”.

många av de nya  församlingsmedlemmar-
na kommer från baptistiska församlingar i sina 
hemländer, men det finns många olika traditio-
ner representerade, evangelikaner, anglikaner 
och enstaka katoliker. Det senaste nytillskottet 
i församlingen är afghaner som har konverte-
rat till kristendom och nu har kyrkan startat en 
egen grupp för dem. Christian leder gruppen 
som också har en tolk till hjälp under bibelsam-
tal, bön och lovsång. 

– De vill gärna hjälpa till i församlingen och 
trots kommunikationsproblem fungerar det bra. 
De brukar bara kliva in i köket och diska då det 
behövs, berättar pastorn.

Språket blir ibland ett problem under guds-
tjänsterna. Oftast används engelska men ibland 
fungerar inte det. Afghanerna till exempel kan 
ingen engelska. Ibland har de en tolk under pre-
dikan. De planerar dessutom att köpa in särskild 
tolkningsutrustning. 

Varje tisdag arrangerar församlingen något 
som de kallar Kafé Global, vilket innebär språk-
undervisning för de asylsökande som ännu inte 
fått börja på SFI. 

– Vissa av våra församlingsmedlemmar har fått 
vänta i år. Det tycker vi är dåligt och då har vi i 
stället försökt ta tag i saken själva. Den verksam-
heten är helt neutral. Dit kommer också musli-
mer som vill lära sig svenska. Alla är välkomna, 
säger Christian. 

elias eslamimanesh, 29 år,  ska snart bli 
församlingsmedlem i Timrå Pingstkyrka. Han 
och hans mamma bodde tidigare i Stöde utanför 
Sundsvall, då var de medlemmar i Betelkyrkan. 
De flyttade till Timrå för några månader sedan 
men det var först nyligen som Elias och hans 
mamma hittade till pingstförsamlingen. 

– Det är varma och härliga människor här. Det 
spelar egentligen ingen roll vilken kyrka det är. 
Huvudsaken är gemenskapen och att vi hjälper 
varandra, säger Elias som kom till Sverige 2010 
från Iran. 

Han och hans familj var troende kristna, men 
dolde sin tro på grund av förtrycket av kristna 
i Iran. 

– Jag vill jobba i församlingen här, det spelar 
ingen roll med vad. Bara hjälpa till med något, 
vad som helst, säger Elias som också var engage-
rad i församlingen där han tidigare bodde. 

Där hjälpte han till med klädinsamling och 
kyrkans språkverksamhet. 

– Det är hemskt med kriget och alla barn. Jag 
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ber till Jesus Kristus om en ljusare värld för dem. 
Han är hoppfull om framtiden. Hans mamma 
har kämpat med depressioner från och till, men 
nu mår hon bättre. 

– Jag vill gå på livets väg tillsammans med an-
dra människor. Det här är ett lugnt land med bra 
människor. Här finns mänskliga rättigheter, här 
finns religionsfrihet, säger Elias. 

maria westerlund är ansvarig  för sön-
dagsskolan. För åtta år sedan bestod hela sön-
dagsskolan av tre barn. Men i och med att tre 
nyanlända familjer anslöt sig till församlingen så 
var de plötsligt nio barn.

– I början visste vi inte hur vi skulle göra, vi 
kunde ju inte kommunicera med varandra. Man 
kommer ganska långt med kroppsspråk, men 
efter ett tag var barnen tvungna att mötas på 
svenska. De blev kompisar på svenska, berättar 
Maria. 

”Det här är ett lugnt land med bra 

människor. Här finns mänskliga rät-

tigheter, här finns religionsfrihet.”

Nu är 25 barn och ungdomar med i söndags-
skolan. Allt arbete sker helt och hållet på frivil-
lig basis. Maria berättar att några av de som blev 
en del av söndagsskolan – för åtta år sedan – har 
blivit stora nu men att de ändå vill fortsätta kom-
ma. 

– Det ser jag som ett gott betyg, att de knöt 
an så starkt till varandra i början. Flera av dem 
har blivit vänner för livet, säger Maria Wester-
lund. l

Elias Eslamimanesh är ny i Timrås växande församling. Han ser fram emot att snart bli medlem.



Birgitta Rosén från den Tibetanska buddhistiska gemenskapen har organiserat en 
odlingscirkel i för nyanlända. Här får deltagarna både chansen att odla sina svenska 
språkkunskaper och den svenska myllan.

Sveriges buddhistiska samarbetsråd 

HAR VAXER MAN IN I DET
SVENSKA SAMHALLET
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SverigeS buddhiStiSka 
SamarbetSråd
Medlemmar: 4 356 
Medlemsorganisationer: 22
Bildades: 1993 

tibetanSka buddhiStiSka gemenSkapen
Medlemmar: 250
Bildades: 1976
Verksamhet för asylsökande och nyanlända: Odlingscirkeln i Bjästa, 
Andlig vård på sjukhus och sjukhem. 

FO
tO

: B
ir

g
it

tA
 r

O
sé

n



66 

det är skördefest  i Nätra församlingshus 
i Bjästa. Mörkret och regnet utanför är kompakt, 
men inne i den stora salen är belysningen varm. 
Det är vackert dukat på borden som dekorerats 
med röda höstlöv och tända ljus. Det luktar gott 
från soppan som ska mätta de odlare med vän-
ner som väntas under kvällen. 

Birgitta Rosén ligger bakom initiativet med od-
lingscirkeln. Hon välkomnar glatt alla. Hon har 

tidigare varit lärare och det märks att hon är van 
att organisera. I en pärm finns allt tydligt upp-
spaltat och ordnat. Studiebesöken till trädgår-
darna, odlingskalendern och deltagarlistan där 
15 namn är uppskrivna. 

Deltagarna kommer från Eritrea, Syrien, Irak, 
Kina, Ryssland och Bjästa, Nu droppar de in allt 
eftersom. Tatiana kånkar på två stora gula pum-
por. Hon ser nöjd ut när hon dumpar dem på ett 

Det är skördefest i Bjästa. Odlingsgruppen är samlade för att äta soppa och äppelkaka, lyssna på musik och njuta av somriga odlingsminnen. 
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bord där gurkor, tomater och dill samlats på ett 
vackert fat. 

Birgitta har varit engagerad i internationella 
kvinnoföreningen i Örnsköldsvik i många år. 

Kvinnoföreningen och mångkulturellt cen-
trum i Örnsköldsvik har gått samman och ord-
nat tematräffar. Till exempel hade de introduk-
tion till svenska traditioner och svenskt familje-
liv. Andra teman var alla hjärtans dag och pås-

ken. Då klädde Birgitta ut sig till påskkärring 
och det var uppskattat. 

– Dom gillade när jag hade huckle, kluckar Bir-
gitta.

tr udy fredriksson är  liksom Birgitta 
medlem i Tibetanska buddhistiska gemenska-
pen. Hon visste att Birgitta arbetade ideellt med 
flyktingar och tipsade om att hon kunde sö-



ka pengar för ett integrationsprojekt. Inom sitt 
samfund gör de olika samhällsinsatser som sam-
las under namnet ”inifinite compassion” sedan 
2012. Odlingscirkeln i Bjästa är en sådan insats. 

– Vi söker alla något meningsfullt att göra till-
sammans. Ge och ta är ett stort motto för livet 
som passar alla – religiösa eller inte. Men i våra 
religiösa skrifter står det att vad du gör för andra 
kommer tillbaka till dig själv. Det är en livsträ-
ning som buddhismen lär ut, berättar Birgitta 
när hon resonerar kring sin tro och hur den på-
verkat arbetet med odlingsinitiativet. 

Abdelbari Elhramun som varit med och odlat 
under våren och sommaren kommer in och häl-
sar på Birgitta. 

– Abdu är vår stjärnodlare. Han fick den störs-
ta skörden av potatis, hela 70 kilo, utbrister Bir-
gitta. 

Dorotea Holmström och Xin He som också är 
odlare anländer till skördefesten. 

– Odla är ganska svårt och ganska lätt. Nästa 
år ska jag odla frön från Sverige, säger Xin som 
kommer från Kina. 

Hon försökte odla frön från Kina i somras men 
det gick inte så bra. Det är nog för stor skillnad 
på jorden och klimatet, konstaterar hon. Alla 
fick själva välja vad de ville odla på sin koloni-
lott. 

marken som lånades ut  till odlarna ligger 
bara ett stenkast från församlingshemmet vid 
Nätra kyrka. Men denna kväll är det så mörkt 
att det enda som syns är de upplysta husen i det 
lilla samhället. 

Mångkulturellt center i Bjästa är en mötesplats 
för alla. Det var där som flera deltagare önska-
de sig att få odla. Birgitta Rosén, som själv odlat 
mycket genom åren, tänkte:  

”Okej, då startar vi en odlingskurs”. 
I februari var gruppen i gång och under våren 

började de med förodling av örter och grönsaker 
och groddning av potatis i hemmen. De hann 
med flera studiebesök till gårdar, bland annat till 
Nordvik trädgårds- och lantbruksskola och ett 
uppskattat besök hos en familj med självhushåll. 

I juni fick de var sin jordplätt på ungefär 20 
kvadrat meter. Bonden som förvaltat marken 
hade redan gödslat så det var bara att sätta i gång. 

abdelbari, en av odlar na,  berättar att 
det är stor skillnad på att odla i Sverige jämfört 
med hans hemland. I Syrien hann de med att 
skörda tre gånger per år. I Sverige blir det bara en 
skörd. Säsongen i Norrland är kort men trots det 
fick alla i gruppen sina jordplättar att grönska. 
En lekstuga fick bli gruppens redskapsbod. Det 
blev också samlingsplatsen där de fikade och åt. 

Nyfikna ortsbor tittade förbi då de arbetade 
med sina jordplättar. Reaktionerna var positiva 
bland Bjästaborna. De kunde se gurka, dill, per-
silja, zucchini, pumpa, majs och potatis växa till 
sig. 

Sven-Erik Olsson hjälpte till med bevattning 
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”Vi söker alla något meningsfullt 

att göra tillsammans. Ge och ta är 

ett stort motto för livet som 

passar alla – religiösa eller inte. 

Det är en livsträning som 

buddhismen lär ut.”
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Birgitta har satt ihop ett fotoalbum från vårens och sommaren odlingsutflykter och från kolonilotterna. 

Delar av odlingsgruppen är samlad, i mitten står Birgitta Rosén som hållit i initiativet. 
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och annat praktiskt. Sven-Erik bor vid kusten 
och har också haft lite spontankurser i fiske med 
nät med nyfikna asylsökande. Fisketurerna har 
ofta avslutats med stora middagar. 

för en del av kursdeltagar na  har pro-
jektet blivit en väg till vidareutbildning. De sök-
te sig till skolan i Nordvik som har yrkesutbild-
ningar inom trädgård, jordbruk och djurskötsel. 

– Flera av de som nu är våra elever hade tydligt 
uttryckt att det ville jobba med odling och djur-
hållning, men fick höra på arbetsförmedlingen 
att det inte fanns sådana utbildningar. Sedan 
kom de på studiebesök till oss i juni. Då fick de 
veta att vi finns, berättar Carina, lärare på träd-
gårds- och lantbruksskolan Nordvik. 

Sex personer från gruppen kom in på skolan. 
– Nu vet arbetsförmedlingen i Örnsköldsvik 

definitivt att vi finns. Det är bra för utbildningen 
leder i väldigt hög utsträckning till arbete, säger 
Carina. 

Hon säger att det går bra för de flesta på skolan, 
det största problemet är språket. 

skördefesten i bjästa firas  med mus-
tig grönsakssoppa och ostsmörgåsar. Till efter-
rätt serveras Birgittas äppelkaka med vaniljsås. 

”Abdu är vår stjärnodlare. Han fick 

den största skörden av potatis, 

hela 70 kilo, utbrister Birgitta. ”

Birgitta har också satt ihop ett fotoalbum. Det 
skickas runt bland deltagarna som kan blicka 
tillbaka på sin första odlingssäsong. Så håller 
Birgitta ett litet tal och tackar för allas engage-
mang: 

– Vi kommer att fortsätta till våren igen. Alla 
som vill odla är välkomna.  l

Odlingsgruppen hade sin samlingsplats runt en lekstuga som det fick låna och också använde som redskapsbod för sina trädgårdsredskap. 
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EFTERORD
I december 2015 beslutade regeringen att anslå särskilda bidrag till statsbidragsberättigade  
trossamfund för arbete med flyktingar. Den bok du just har läst är tänkt att på ett 
lättillgängligt sätt illustrera vilken verksamhet som tog del – och fick en extra skjuts – 
av dessa offentliga medel.

bokens syfte är också  att vara en minnesbank över hur trossamfunden kunde komplettera 
det stat och kommun gjorde i den mottagningskris som uppstod under det senaste året. Ja, en mot-
tagningskris var det. Vi kan inte kalla det för en flyktingkris för vi kan aldrig säga att det var flykting-
arnas fel att vi inte hade en beredskap att möta de grundläggande behov som människor hade som 
flydde för sina liv för att söka trygghet och framtid. Nej, låt oss vara ärliga och kalla det för det var, 
en mottagningskris.

låt oss också vara realister. Detta kommer att hända igen. Så länge Moder jord blir ma-
nipulerad för att tillfredsställa några få procent av världens befolknings sökande efter nya produkter 
och upplevelser på bekostnad av majoritetens odiskutabla rätt till ett värdigt liv. Så länge människor 
söker makt över andra med odemokratiska medel. Eller manipulerar demokratin själv. Så länge dessa 
saker fortgår i vår värld kommer människor tvingas att söka sig till, vad de hoppas, trygga länder. Sve-
rige var det 2015. Frågan som vi idag måste ställa oss är om Sverige fortfarande är det?

denna bok ger ett vittnesbörd  av vad trossamfunden kan ge människor på flykt när det gäl-
ler trygghet, social gemenskap och sammanhang, kunskap om Sverige både i stor och i smått, lärdom 
av varandras kulturella rikedom och vänner för livet.

de flyktingar som får stanna  och börjat slå rot i vårt land har långt kvar innan rötterna 
gör att man står stadigt. Trossamfunden har visat att det arbete man nu och oftast sedan länge har 
börjat, är något man kommer att berikas av under många år. Ja, kanske något som gör att man aldrig 
blir riktigt sig lik igen. 

Så frågan jag funderar över är: blir det här efterordet egentligen ett förord till nästa bok om tros-
samfundens unika och nödvändiga arbete i mottagandet av flyktingar?

Jag vågar nog påstå att “fortsättning följer”...

Stockholm i december 2016
Åke Göransson 
Generalsekreterare SST
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Nämnden för statligt stöd till trossamfund
Nämnden för statligt stöd till trossamfund är en statlig myndighet som ger stöd till tros-
samfund verksamma i Sverige. Syftet med stödet är att skapa förutsättningar för tros-
samfunden att bedriva en aktiv och långsiktigt inriktad religiös verksamhet i form av 
gudstjänst, själavård, undervisning och omsorg. Detta innebär att:

• SST fördelar statens ekonomiska stöd. Det är regeringen som avgör vilka trossamfund som får ta emot 
statsbidrag. SST fördelar årligen statsbidraget till trossamfunden i form av organisationsbidrag, verk-
samhetsbidrag och projektbidrag. År 2015 uppgick stödet till 92 miljoner kronor. SST fördelar inte stöd till 
Svenska kyrkan.

• SST ger allmänt stöd till trossamfunden. Det allmänna stödet sker i form av utbildningsinsatser, rådgivning 
och administrativt stöd till trossamfunden. Särskilt viktigt är detta för de nyetablerade samfunden som be-
höver extra stöd att orientera sig i det svenska samhället.

• SST samordnar trossamfundens roll i krisberedskapsfrågor. Trossamfunden har en stor betydelse för sam-
hället när det inträffar omvälvande förändringar och kriser. Under de senaste åren har många kommuner 
blivit uppmärksammade på vikten av att ha kontakter in i civilsamhället och särskilt med trossamfunden 
som har en unik erfarenhet av att hjälpa folk i kriser och katastrofer. Detta kan förstärkas på ett förebyg-
gande stadium genom dialog med trossamfund. På flera orter i Sverige organiseras denna samverkan i 
interreligiösa och interkulturella råd.

• SST är ett dialogforum för frågor om samhällets värdegrund. Genom samverkan mellan SST och trossam-
funden behandlas frågor om värderingar, respekt och tolerans. Inom ramen för detta uppdrag anordnar SST 
samtal och dialoger om religionsfrihet och trossamfundens roll och ansvar i det demokratiska samtalet.

• SST är ett expertorgan i allmänna trossamfunds- och religionsfrågor.


