Socialdepartementet har gett i uppdrag till SST – Nämnden för Statligt
Stöd till Trossamfund, att genomföra denna konferens i samverkan med
Örebro kommun och Sveriges Kommuner och Landsting.

Religionens roll i samhällsbyggandet
Konferens om interreligiösa och interkulturella råd i kommun
och landsting. Örebro, 19 november 2012
Örebro kommun har sedan flera år tillbaka ett interkulturellt/interreligiöst råd. Det har väckt flera
kommuners intresse och förfrågningar om studiebesök. Civilminister Stefan Attefall och Lars O Molin,
komunfullmäktiges ordförande i Örebro, gav idén att inbjuda kommuner och landsting till
erfarenhetsutbyte och samtal.
SYFTE
Syftet är att visa arbetsformer för interkulturell/interreligiös samverkan i kommun och landsting och
att öka kunskapen om viktiga begrepp och vägval i kontakt med religiösa företrädare.
MÅLGRUPP
Tjänstemän och politiker i kommun och landsting.
FRÅGESTÄLLNINGAR
Hur kan kommuner och landsting samråda med religiösa företrädare? Kan upparbetade kontaktvägar
vara en sammanhållande och positiv kraft mot polarisering i lokalsamhället?
Kan dessa arenor bli en viktig rådgivande part i utvecklingen av kommun och landsting och bidra till
integration?
MEDVERKANDE
 Civilminister Stefan Attefall, KF ordf. Lars O Molin, SST generalsekreterare Åke Göransson
 Storbildshälsning från High Representative Jorge Sampaio från UNAOC, ett FN organ som arbetar
för att förbättra förståelsen mellan religioner och civilisationer. Sampaio har varit mycket aktiv i
konfliktförebyggande program samt i frågor gällande hälsa och mänskliga rättigheter.
 Ulla Gudmundson, Stockholmsbaserad ambassadör vid den Heliga Stolen (Vatikanen) och Malta.
Hon har även tjänstgjort vid ambassaderna i Bangkok och Bryssel och varit analyschef på UD.
 Erik Amnå, professor specialiserad på frågor om civilsamhälle och samspel med det offentliga.
Erik ledde den statliga utredningen ”Staten och imamerna: religion, integration, autonomi”.
 Presentationer av lokala erfarenheter: Lars O Molin Örebro, Lennart Engström Göteborg och
Jens Sjöström Botkyrka.
INNEHÅLL
Deltagarna får möta arbetsmodeller från kommuner samt regionala, nationella och internationella
aspekter på religionens roll i civilsamhället och samhällsbyggandet. Seminariet vill ge ökad kunskap
om viktiga begrepp som sekularisering, positiv religionsfrihet och sekularism, samt visa på den mer
komplexa bilden av religionens roll i 2000 – talet med sekularisering och religionens nya synlighet.
INFORMATION SST, Gunnar Sandberg, 0730- 81 69 67, gusand2@gmail.com

www.sst.a.se
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Konferens: Religionens roll i samhällsbyggandet
Tid:

19 november, kl. 9.30 – 16.00

Plats:

Örebro, City konferenscenter, Klostergatan 23, tel: 019-672 16 02

Program:
Moderator Helena Rojas, utvecklingschef Botkyrka kommun
9.30
Registrering, kaffe
10.00
Välkommen. Lars O. Molin, Stefan Attefall, Åke Göransson
Storbildshälsning från UNAOC, Jorge Sampaio, Alliance of civilisations
10.30
Religionens roll i samhället:
Religionens nya synlighet, internationella erfarenheter. Reflektioner.
Ambassadör Ulla Gudmundson
Europa ordf. Religion and Peace Stein Villumstad
Skribent och bloggare Fazeela Selberg Zaib
12.00
Lunch
13.00
Lokala intressanta erfarenheter:
Örebro:
Interreligiösa råd
Botkyrka: Från mångkultur till interkultur
Göteborg: Kommunens samverkan med Interreligiöst Center
14.15
Kaffepaus
14.45
Trossamfund i civilsamhället. Professor i statskunskap Erik Amnå
16.00
Slut
Pris: Konferensen är kostnadsfri, lunch och kaffe ingår MEN en avgift på 300 kr faktureras
deltagare som uteblir och ej avanmält sig före den 12 november.
Anmälan senast 6 november till anmalan@sst.a.se, uppge faktureringsadress, namn,
e-postadress, telefonnummer, samt eventuella matrestriktioner.

Karta: City konferens center
Klostervägen 23, Örebro,
fem minuters promenad
från SJ-resecenter.
Parkering se:
www.citykonferenscenter.com

