
Konferens om religionens plats 
i framtidens Sverige

 Hur förstår vi den ökade (konstruktiva) religiösa aktivismen i olika länder, och 
dess effekter på samhällslivet?

Finns det en motsättning i att alltfler samhällsfrågor och intressemotsättningar 
beskrivs i religiösa och moraliska termer i stället för sekulära och strukturella? 

Hur bidrar vi för att bryta den polariserade tonen i såväl internationellt umgänge 
som i integrationsdiskussionerna - och hur vill vi att “tonen” skall låta i stället?

Hur kommer det sig att främlingsfientligas/ rasisters agenda så starkt påverkar 
diskussionerna om svenskhet, demokrati, islam, mångfald och integration? 

Hur kan vi agera för att gemensamt främja våra intressen för kulturell och religiös 
 mångfald – oavsett egen bakgrund?

Vilka är våra bästa exempel på främjande kulturarbete?

i Stockholm (Sollentuna) 14-15 mars 2018
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…

…

…

…

…

Islamiska Shiasamfunden 
i Sverige



Bakgrund

Sedan en tid tillbaka talar det sekularise-
rade Västerlandet om religionens åter-
komst och om den postsekulära eran, 
medan aktivt religiösa uppfattat att reli-
gionen alltid funnits med i både vardag 
och i de övergripande samhällsfrågorna. 
Det offentliga utmanas som skapare av 
välfärd och trygghet, och civilsamhälle, 
individ och familj får ökad betydelse för 
livsval och framtid. Vi är smärtsamt med-
vetna om att identitetsoro lett till ökade 
antireligiösa stämningar i vårt samhälle. 
Etablerade aktörer känner sig hotade av 
att den moderna sekularismen ifrågasätts.
Allt detta medför att vi behöver förhandla 
fram ett nytt inkluderandesamhällskon-
trakt. Framtiden handlar i hög grad om att 
mejsla fram ett kompletterande religiöst 
språk till det etablerat sekulära sättet att 

tala om demokrati, globalism, pluralism, 
mänskliga rättigheter. Vi behöver ta oss 
förbi både aggressiv sekularism och miss-
tro mot mångkultur som demokratins 
grund, liksom blockeringar på religiös 
grund.



Religion

Konferens om religion som konstruktiv kraft i det framtida Sverige

Mot denna bakgrund inbjuds du till en 
konferens om hur människors religiösa 
övertygelse och engagemang konstruk-
tivt kan bidra till bygget av det framtida 
Sverige. Vi har bjudit in ett antal erfarna 
aktörer, tvärs över diverse gränser, för att 
belysa ämnet. 
Syftet är att stärka förståelsen för det 
religiösa engagemanget som en vital 
d e m o k r a t i k r a f t .  F o k u s  b l i r  p å 
främjandeperspektivet och på visionen 
om social och kulturell hållbarhet. Första 
dagen består av sex övergripande 

perspektiv på vår samtid. Dag två består 
av tolv workshops/ överläggningar där vi 
får  t i l l fälle  att  fördjupa oss över 
gränserna.
Vår vilja är att dagarna leder till ett lång-
siktigt samarbete i rad konkreta frågor, 
som är gemensamt angelägna för alla par-
ter. Som nästa steg planeras en uppfölj-
ning i snar framtid, där slutsatser dras 
hur vi framöver kan koordinera våra kraf-
ter.

Myndigheten för Stöd till Trossamfund (SST)

Islamiska Shiasamfunden i Sverige / Imam Ali Center Stockholm

Sveriges Interreligiösa Råd (SIR)

Välkomna!!

Islamiska Shiasamfunden 
i Sverige



Dag 1    PLENUMFÖRELÄSNINGAR

09.00       Inledning, Välkommen Imam Hakim Ilahi, Haider Ibrahim, 
Åke Göransson, Kenneth Ritzén

09.15       Sveriges religiösa landskap 
– en temperaturtagning 

            David Thurfjell

10.00 Kaffe

10.30 Religionsfriheten och demokratin 
– potential och utmaningar             Elena Namli

11.30 Uppgörelsen med den egna hierarkiska 
identiteten och exkluderande historien

            Anders Wejryd

12.15 Lunch

13.15 Det profetiska arvet
– gemensam grund i en splittrad värld?

            Ute Steyer

14.15 Det meningsskapande mötet 
- ett katolskt perspektiv Örjan Ekman

15.00 Kaffe och frukt

15.30
Samtidigt blandad och sann 
– en polyfon identitet, 
tecken på Varats storhet 

            Fazeela Selberg Zaib

16.30
Panelsamtal om religiöst 
engagemang som vital samhällskraft

E. Namli, A. Wejryd, 
U. Steyer, Madeleine Fredell, 

F. Selberg-Zaib, M.A Shomali

17.30 Avslutning



Dag 2  WORKSHOPS/ ÖVERLÄGGNINGAR

09.00       

09.15       

Introduktion till workshops; 
Religion som faktor för fördjupad demokrati

Workshop 1-6 (inklusive fikapaus): 

  1 Religionsfrihet i den konkreta svenska vardagsmyllan 
(Mosa Sayed)

  2 Konstruktivt interreligiöst samarbete 
(Peter Lööv Roos)

  3 Intrareligiösa försoningsprocesser 
(Sune Fahlgren, Magnus Nordqvist)

  4 Staten och trossamfunden - ett giftermål i nöd och lust?
(Max Stockman, Linnea Lundgren)

  5 Hur gör vi när ett terrordåd inträffar? 
(Örjan Wallin, Haider Ibrahim, Elias Carlberg)

  6 Hur arbetar vi interkulturellt I lokalsamhället? 

(Mikael Morberg, Helena Rojas)                                                                                                                           

11.30  Lunch

12.30  

Workshop 7-12 (inklusive fikapaus):

 7 De heliga texternas outsinlighet
(Salahuddin Barakat, Mohammad Fazlhashemi)

 8 Livsfrågorna i en pluralistisk vardag 
(Maria Kjellsdotter Rydinger)

 9 Strategier för opinions- och mediearbete? 
(Maria Ekstrand)

10 Hur utvecklar vi i ett kritiskt genus- och generationsperspektiv 
ett ledarskap för framtiden? (Jenny Svanberg, Noor Maki)

11 Familje-, barn- och ungdomsarbete 
(Annesofie Roald, Vladislav Viddi)

12 Finns det en klyfta mellan sekulära och religiösa perspektiv på 

demokrati och bildning? (Noa Hermele, Hasnain Govani)

15.00  Rapporter från workshops

17.00 Avslutande reflektioner (Helene Egnell, M. Said Bahmanpour)

17.30  Hur går vi vidare



Medverkande

Moderator
Jan Hjärpe: Moderator, religionshistoriker och professor emeritus i islamologi vid Lunds 
universitet

Plenumföreläsare
David Thurfjell: Professor i Religionsvetenskap, Södertörns Högskola

Elena Namli: Professor i etik, Uppsala Universitet

Anders Wejryd: Ärkebiskop emeritus

Ute Steyer: Rabbin vid synagogan i Stockholm 

Örjan Ekman: Katolsk lekman, tidigare ordförande för Individuell Människohjälp

Fazeela Selberg Zaib: Rädda Barnen 

Imam Hakim Ilahi: Imam i Imam Ali Islamic Center

Åke Göransson: Direktör Myndigheten för stöd till trossamfund

Kenneth Ritzén: Religionshistoriker, f.d. sakkunnig i integrationsfrågor Uppsala kommun

Dr. Mohammad Ali Shomali: Doktorand i filosofi från universitet i Manchester och 
"ordförande i Islamic center of London". 



Workshops

Mosa Sayed: Universitetslektor i Rättsvetenskap, Upsala universitet

Peter Lööv Roos: Svenska kyrkan, samordnare för interreligiösa frågor

Sune Fahlgren: Docent vid Teologiska Högskolan Stockholm, pastor i Equ
meniakyrkan

Magnus Nordqvist: Bitr. rektor S:t Ignatios Andliga Akademi, Serbisk-
ortodoxa kyrkan

Max Stockman: Handläggare för religiösa minoriteter, SST (Myndigheten för 
stöd till trossamfund)

Örjan Wallin: Handläggare i krisberedskapsfrågor, SST (Myndigheten för stöd 
till trossamfund)

Haider Ibrahim: Ordförande för Islamiska shiasamfunden I Sverige

Mikael Morberg: Utvecklingsledare Mångkulturellt centrum 

Helena Rojas: Utvecklingschef Botkyrka kommun/ Unesco LUCS

Salahuddin Barakat: Imam, Malmö

Mohammad Fazlhashemi: Professor i Islamisk teologi Uppsala universitet

Maria Kjellsdotter Rydinger: Präst, projektledare, Fryshuset

Maria Ekstrand: Journalist, kommunikationskonsult, psykotraumatolog 

Jenny Svanberg: Programm Director, Life and Peace Institute

Annesofie Roald: Professor i Religionsvetenskap, Malmö universitet

Vladislav Viddi:  Socionom med inriktning på ungdoms- och institutionsvård 
och traumabehandling

Noa Hermele: Rektor på Paideia Folkhögskola, den enda med judisk profil 

Hasnain Govani: Handläggare för religiösa minoriteter, SST, teologiskt utbildad
 i Shia-islam

Dr. M. Saead Bahmanpour: Doktorand i Sociologi från Allameh Tabatabi i Teheran  
och fd ordförande i "Islamic College in London".

Noor Maki: Lärarstuderande

Elias Carlberg: Rådgivare på centret mot våldsbejakande extremism BRÅ

Helene Egnell: Stiftsadjunkt, Centrum för religionsdialog, Stockholms stift

Linnea Lundgren: Doktorand vid Ersta Institutet 



Anmäl dig till konferensen via mail:

Sista anmälningsdag 01 mars 2018
Vid anmälan, var god ange:

1. Om du deltar i dag 1, dag 1 och 2, dag 2.

2. Vilken/vilka workshop du är intresserad av.

3. Speciella kostbehov

Anmälan och kontakt
info@shiasamfund.se

För praktiska frågor om konferensen går det bra att vända sig till 
Haider Ibrahim ; e-post: eller telefon 070-960 06 98. haider@shiasamfund.se 

För frågor om konferensens innehåll kan ni vända er till 
Kenneth Ritzen; e-post: eller telefon 073-685 75 56. ritzen90@gmail.com 

Varmt Välkommen!
Sprid gärna vidare nyhetsbrevet till andra som du tror uppskattar informationen!

Scandic Star Sollentuna

Adress: Aniaravägen 8, 191 21 Sollentuna

www.scandichotels.se

08-517 264 00

Vänligen observera:

- det är begränsat antal platser för dag 2

- konferensen är kostnadsfri

Islamiska Shiasamfunden 
i Sverige
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