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Förord

U nder år 2015 har SST:s verksamhet haft två arbetsområden som särskilt förstärkts. Det har gällt 
bidrag, utbildning och stöd när det gäller säkerhetshöjande åtgärder för religiösa lokaler. Det har 
också gällt stöd, kontakter med trossamfunden och med myndigheter och kommuner när det 
gällt flyktingsituationen.

Många trossamfund har varit dubbelt utsatta eller utmanade. Samtidigt som de har varit en viktig del i 
flyktingmottagandet, utifrån att bland annat deras landsmän har varit bland de flyktingar som kommit, har 
de samtidigt varit hotade och utsatta för hatbrott.  Kanske just för sitt flyktingarbete. Flera trossamfund och 
församlingar har gång på gång mött en misstänksamhet från kommuner och myndigheter när de erbjudit sin 
hjälp och öppnat sina lokaler för till exempel övernattningar. Kan man verkligen låta människor sova i en lokal 
där människor ber på dagarna? Man har mött oförståelse för olika religiösa högtider på flyktingförläggningar 
då man har kommit med gåvor och velat fira tillsammans. Detta har naturligtvis inte gällt alla men många har 
mötts av det. 

Samtidigt har vi också sett, och ibland deltagit i, när flera kommuner inbjudit trossamfunden till interreligiö-
sa samlingar för gemensamma överläggningar och gemensamt arbete. Ett interreligiöst arbete som ibland fun-
nits sedan tidigare och ibland har detta blivit det första steget på en förhoppningsvis gemensam väg framöver. 

både när det gäller behovet av säkerhetshöjande åtgärder och möjligheten att delta i flykting-
arbetet har regeringen, genom att bland annat ge särskilda bidrag genom SST till både säkerhet och flykting-
arbete, visat på trossamfundens fundamentala rätt till säker religionsutövning och trossamfundens osvikliga 
uppgift och möjlighet att möta människors behov i utsatta situationer.  

Detta har som sagt präglat en del av SST:s arbete under året. Det samarbete och samverkan vi sedan tidigare 
haft med många andra myndigheter har utvecklats. Under en vecka i december räknade vi till att vi på olika sätt 
deltagit i 21 samordningsmöten gällande flyktingsituationen. Behovet av vår kunskap och kompetens när det 
gäller den religiösa kartan och praxis i Sverige har tagits ännu mer tillvara också när det gällt religiösa grupper 
som tidigare knappt funnits i Sverige. 

samtidigt som vissa veckor känts som om kris är det nya ordet för vardag måste vi komma 
ihåg att målet för vårt stöd till trossamfunden enligt ”Lag om stöd till trossamfund” skall vara att ”bidra till att 
skapa förutsättningar för trossamfunden att bedriva en aktiv och långsiktigt inriktad religiös verksamhet i form 
av gudstjänst, själavård, undervisning och omsorg”.  Något som flera artiklar och redovisningar i denna årsbok 
visar på.  

Det är när vardagen fungerar, och man är trygg i den, som man kan möta en morgondag full av överrask-
ningar, kriser och främlingen som knackar på ens dörr.  

Stockholm i februari 2016

Åke Göransson
generalsekreterare

SST:s generalsekreterare
Åke Göransson
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2015 var ett rekordår vad gäller antalet flyktingar som knackade på Sveriges dörr: 
över 160 000 personer.  De kom framförallt från Syrien, Afghanistan, Irak och 
Eritrea – på flykt undan krig och förföljelse. På vilket sätt har detta märkts hos 
trossamfunden och hur ser engagemanget ut bland församlingarna i landet? Vi 
gjorde några nedslag runtom i Sverige…

Murat Posluk, stiftsekreterare, syrisk-ortodoxa kyrkans  
ställföreträdarskap, Linköping:
”Varje vecka tar vi emot nya individer och familjer i våra kyrkor, runtom i Sveri-
ge. Det är framförallt personer från Syrien och Irak och de har behov av gemen-
skap och att förstå sitt nya land. Våra präster får ta emot många människor för 
själavårdande samtal, det är många som bär på trauman från sina ursprungslän-

der och från tiden på flykt. Många bär på saknad efter förlorade familjemedlemmar och mycket 
desperation. Vi engagerar oss också i mer konkret hjälp till de nyanlända, som att hitta släktingar 
och språkträning. Här märker vi att kyrkkaffet är en viktig plats – men också själva gudstjäns-
ten kan fungera som en slags språkverkstad. I gudstjänsten blandas idag syrianska, arabiska och 
svenska. Vi tror också att vi svensk-syrianer som levt och etablerat sig här i Sverige blir en posi-
tiv förebild för de nya som kommer: det går att leva och bli en naturlig del av Sverige, det går att 
lyckas! Under omständigheterna upplever jag att Sverige – och särskilt det civila samhället – har 
klarat av att möta situationen på ett fantastiskt sätt. Det stora problemet som vi ser idag är bristen 
på bostäder och bristen på säkerhet på befintliga asylboenden”.

Malin Martelius, trygghets- och säkerhetssamordnare, Malmö stad:
”Malmö hade inte klarat hösten utan civilsamhället! Volontärer och frivillig-
organisationer och inte minst en rad trossamfund var på Malmö C – från dag 
ett. Med hjärtat i högsta hugg mottogs människor på flykt av civila aktörer och 
erbjöds mat, kläder, filtar, kärlek, leksaker, barnvagnar och övernattning. När vi 
inom kommunen fick i uppdrag att försöka samordna arbetet kändes det viktigt 

att verkligen lyssna av de frivilligas erfarenheter och ”bygga in” de som ville samarbeta i ankomst-
arbetet. Det var inte lätt för någon – inte minst var det förstås svårt för alla människor som flytt, 
att komma till ett land där vi inte riktigt var förberedda. Så medan vi försökte tänka på logistik, 

Trossamfunden 
och flyktingarna
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Polisen upprättade den nya tillfälliga gränskontrollen på bland annat 
Hyllie station i Malmö. Bilden är tagen 12 november 2015.
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rättsäkerhet och struktur – så stod civilsamhället för välkomnandet på ett så varmt och självklart 
sätt. Dock var jag orolig över att många frivilliga inte hade någon som sade åt dem att gå hem för 
dagen, att vila och ladda batterierna. Men oavsett alla utmaningar så stärktes jag i min övertygelse 
om att vi verkligen behöver arbeta tillsammans i vardagen och förstå varandras styrkor”.

Johannes Noord, samordnare migrationsfrågor, Svenska kyrkan i Umeå  
”Umeå har ju tidigare år tagit emot väldigt lite flyktingar. En del av kranskom-
munerna har en större vana av mottagande, både från myndighetshåll och från 
samfunden. Men under 2015 har det förändrats. I Umeå har det dels tagits emot 
transitflyktingar, men också etablerats större långsiktiga boenden. Det har inte 
funnits tidigare, och flyktingar har blivit en tydligare del av stadsbilden på ett 

annat sätt än förr. Detsamma har gällt för många angränsande mindre kommuner. Det har gjort 
att det civila samhället och inte minst kyrkorna har mobiliserat sina sociala resurser. En konse-
kvens av det har varit fördjupade eller nyetablerade ekumeniska relationer när man mötts i det 
sociala arbetet med flyktingmottagandet. En annan konsekvens är att församlingar tvingats prio-
ritera om och delvis ändra inriktning på sin verksamhet. Helt enkelt för att man sett en utsatthet 
man inte kunnat blunda för, och man har velat välkomna och stödja flyktingar. Till exempel har 
klädinsamlingar ordnats, språkträning, barnverksamhet och språkkaféet etablerats, och integra-
tionsprojekt som Vän i Umeå fått ett stort uppsving.

Salahuddin Barakat, imam, Islamakademin, Malmö
”Våra volontärer – framförallt ungdomar – har deltagit flitigt i flyktingmotta-
gandet: serverat mat, delat ut kläder, ordnat med övernattningar i moskén, fixat 
transporter. Det har varit stor aktivitet! Och vi har fått stor uppskattning tillba-
ka. Jag tror många nyanlända, särskilt de med muslimsk bakgrund, har känt en 
trygghet när de sett att det finns etablerade och socialt engagerade muslimska 

församlingar i Sverige. De har litat på oss och vi har kunnat berätta om det svenska samhället på 
ett bra sätt, tror jag. Det har också varit ett mycket bra samarbete inom civilsamhället: muslimer, 
judar, kristna men också kulturella och politiska grupper har jobbat sida vid sida. Däremot upp-
lever jag att kontakten med migrationsverket och polisen inte har fungerat särskilt bra. Ibland har 
de till och med motarbetat våra initiativ. Vid den stora Eid-högtiden ville vi dela ut gåvor och go-
dis på ett asylboende, men fick inte komma in. Samtidigt berättade min prästkollega att Svenska 

Trossamfunden 
och flyktingarna



årsbok 2016 • nämnden för statligt stöd till trossamfund
9

På Posthusplatsen i Malmö har kommunen byggt mottagningsenhet i baracker 
och samverkar med röda korset, Frälsningsarmén och Refugees Welcome.
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Trossamfunden 
och flyktingarna
kyrkan hade fri tillgång till samma boende. Myndigheterna har gång på gång sagt att de har koll 
på situationen – men sen har de har inte levererat. Jag tror vi i civilsamhället och myndigheterna 
måste träffas för att prata om hur vi ska samverka bättre i framtiden – för det här är inte sista 
gången en sådan här kris kan uppstå”.

Per Duregård, pastor i Redbergskyrkan i Göteborg, Equmeniakyrkan
”Vi i Redbergskyrkan har antagit en vision där öppenhet är ledordet. Under 
hösten fick vi vara med om att verkligen öppna upp vår kyrka. Jag vågar säga att 
vår kyrka och församling aldrig kommer att bli densamma! Så många möten. 
Så mycket kärlek, värme och så många nya vänner. Arbetet har byggt helt på vo-
lontärer och de flesta av dessa har kommit helt utifrån. Dessa har vi mött, och 

över 500 flyktingar har passerat vår kyrka på väg mot ett anständigt liv i Sverige.”

George Joseph, katolska stiftet och Caritas ansvarige för  
migrations- och flyktningsfrågor
”Samtliga 44 katolska församlingar i Sverige har utsett varsin person som ska 
vara ansvariga för flyktingfrågor i deras område. Det finns en stor empati och 
positiv vilja till engagemang inom kyrkan: man ordnar träffar för samhällsin-
formation och språkundervisning, besöker flyktingboenden, erbjuder kontakt-

familjer, flyktingguider och läxläsning. Under de trettio år jag har jobbat med de här frågorna har 
jag inte upplevt en liknande situation som den vi sett de senaste 4-5 månaderna: både vad gäller 
antal som kommit – och det offentliga samhällets oförmåga att hantera detta. Tyvärr upplever 
jag att den extremt välkomnande anda som fanns i Sverige under hösten gradvis har försvunnit 
och jag ser mer av rädsla och restriktivitet. Vi ser det i politikernas förslag och ord, men också i 
svenska folkets inställning, ryktesspridningen och de rasistiska attackerna som drabbat flykting-
boenden. Många flyktingar som jag träffar idag upplever en stor osäkerhet, ångest och förtviv-
lan. Jag mötte nyligen en familj vars samtliga barn har gått in tystnad på grund av rädsla. Samma 
rädsla som de upplevde i krigets Syrien. Vi måste komma tillrätta med den oordning som har 
rått och fortfarande råder på många ställen. Här bedömer jag att närvaron av trossamfunden och 
hela det civila samhället på flyktingboenden har en mycket god, lugnande verkan. Vi kan mar-
kera att här i Sverige går det att leva tillsammans trots att vi har olika religioner, etniciteter och 
politiska ideologer. ” 
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FOTNOT:
I december 2015 beslutade regeringen att fördela 105 miljoner kronor till det civila samhällets organisatio-
ner och trossamfunden i arbetet med flyktingsituationen. Dessa engångsmedel ska stärka organisationernas 
pågående arbete, med både mottagande och etablering. Av dessa fördelade SST 10 miljoner kronor till 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 stadsmissioner. Resterande 21 miljoner kronor fördelas på Individuell Människo-
hjälp, Islamic Relief Sverige, LRF, Skyddsvärnet, IOGT-NTO och Flyktinggruppernas riksråd samt några övriga 
organisationer.

Fredagen den 11 september besökte jag Malmö. En person jag mötte sa att i Malmö talar vi inte om att 
vara ”kommuninvånare” för det involverar olika beslut, papper och stämpel i passet. Vi säger att vi är 
Malmöbor och en Malmöbo kan bo här en kortare eller längre tid.

På kvällen kom jag till centralen i Malmö och såg alla nya Malmöbor som kom med tåget från Dan-
mark, men med en mycket längre och farligare resa bakom sig. Det jag också såg var personal från 
Migrationsverket, Malmö stad och polisen som alla försökte hjälpa de nya Malmöborna tillrätta. Jag 
såg också Röda korsets sjukvårdsbuss som tog hand om skador och brist på medicin. Präster, pastorer 
och imamer som fick lyssna till berättelser om liv som gått förlorade på resan och frågor varför livet 
är så här. Volontärer från frivilligorganisationer som hjälpte till med hur man köper nya tågbiljetter, 
hur man hittar till en lokal för att kunna övernatta. Jag såg frivilliga som delade ut kläder och mat som 
skänkts av alla och envar. Sedan såg jag också barn med sina handtextade skyltar där det stod ”Wel-
come to Sweden” och som gick fram och tog i hand och bockade eller neg som bara ett barn kan göra. 
Många hade leksaker med sig som de gav till sina nya Malmöbor som var i deras egen ålder.

Vad jag inte såg var protester mot att dessa nya Malmöbor anlände och välkomnades. Jag hade vän-
tat mig det för också i Skåne finns det politiska partier som säger sig vara demokratiska men vill förvä-
gra vår demokrati sitt inneboende väsen, nämligen humanitet. Hur det går ihop har jag försökt, men 
aldrig lyckats, förstå.

Jag brukar ibland kalla mig för världsmedborgare för att slippa definiera mig utifrån kungar och 
drottningars byteshandel med människor genom historien eller blodiga krigs gränsdragningar mellan 
det som idag kallas nationer. När jag lämnade Malmö centralstation kände jag mig som en Malmöbo, i 
alla fall för en stund. 

Med anledning av flyktingsituationen skrev SSTs general- 
sekreterare Åke Göransson en kort text som han publicerade 
på sin blogg i höstas, under rubriken ”Malmöbo för en stund”:
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Nytt statsbidragsberättigat trossamfund 
– Alevitiska riksförbundet

Regeringen beslutade i juni 2015 att Alevitiska  
Riksförbundet skall vara ett statsbidragsberättigat  
trossamfund enligt Lag om stöd till trossamfund.  
Vi ringde upp Eraslan Örgun som är kontaktperson i  
förbundet för att höra mer om aleviterna i Sverige. 

Vika är aleviterna?
– Aleviterna i Sverige är en kulturell och religiös gemenskap med rötter i Anatolien och det nu-
varande Turkiet och de flesta av oss har turkiskt eller kurdiskt påbrå. En del kom hit som arbets-
kraftsinvandrare på 1960-talet, som min egen pappa. Sen kom det många aleviter till Sverige som 
politiska flyktingar under 1980-talet då militärjuntan tog över i Turkiet. I slutet av 1970-talet var 
det flera allvarliga övergrepp och massakrer på aleviterna.

Hur ser er verksamhet ut i Sverige?
– Vi har en ganska bred verksamhet med undervisning, gudstjänstverksamhet och föreläsningar. 
Vi anordnar högtidsfiranden och bjuder hit religiösa lärare och ceremoniledare. Jag skulle vilja 
beteckna vårt arbete som ett slags väckelse av den alevitiska trosgemenskapen eftersom många 
personer med alevitisk bakgrund inte har haft kunskap om sin egen tradition – och dessutom har 
vi inte tillåtits utöva vår religion öppet i vår ursprungsstat, Turkiet.
 
Vilka planer har Alevitiska riksförbundet inför framtiden? 
– Vi har en stor grupp aleviter i Uppsala och där skulle vi vilja införskaffa en lokal och bygga upp 
ett alevitiskt kulturcentrum – ett cemhus – där vi kan anordna religiösa och kulturella aktivite-
ter. Detta skulle också kunna fungera som en lokal för begravningsceremonier då vi samlar mel-
lan 1500 – 2000 personer på en enda begravning. Vi skulle också vilja initiera ett samarbete med 
universitet och forskare för att öka kunskapen om aleviternas historia och religion. Slutligen har 
vi som mål att utbilda – och helst avlöna – en dede (en alevitisk religionslärare/ledare) som kan 
ansvara för trosutövningen här i Sverige. Som det är nu måste vi ta in personer från Tyskland el-
ler Turkiet varje gång vi vill anordna en större ceremoni.  l
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Haci Bektash Veli

A
leviterna härstammar från de centrala och 
östra delarna av Turkiet och utgör omkring 15 % av landets 
befolkning. Ursprungligen var majoriteten av aleviterna bo-
satt på landsbygden, men de flyttade till de stora städerna i 

takt med den enorma urbanisering som skett i Turkiet från 1950-talet 
till idag. Alevit blir bara den som föds in i en alevitisk familj och det 
finns båda turkiska och kurdiska alevitiska familjer. 

alevismen är en samlande beteckning på aleviternas religiösa och kulturella tradi-
tioner. Alevismen brukar beskrivas som en blandning av vördnad för den första shia- muslimska 
imamen Ali ibn Abi Talib, muslimska mystiska traditioner och rester från central-asiatiska ritua-
ler, zoroastriska föreställningar och turkiska folktraditioner.  Förutom imamen Ali är de viktigas-
te helgonen för aleviterna den vandrande mystikern Haci Bektash Veli från 1200-talets Anatolien 
och den oppositionella trubaduren och poeten Pir Sultan Abdal, som dödades av den osmanska 
regimen på 1500-talet. Kopplat till den vandrande mystikern Haci Bektash Veli finns ett mystiskt 
broderskap kallat Bektashiorden. Detta broderskaps religiösa lära ligger mycket nära alevismen, 
men har egna hemliga ritualer. Majoriteten av broderskapets religiösa lärda kommer från alevi-
tiska familjer även om det inte är ett krav för inträde.    

en omfattande religiös praxis bland aleviterna är att besöka helgons och andra viktiga 
religiösa personers gravar. Vid gravarna kan man söka tröst och styrka och framföra önskningar 
för sig själv eller andra. Aleviternas viktigaste ritual är cem-ritualen som traditionellt genomför-
des en gång om året, då den religiösa ledaren (dede) vistades i byn. Idag hålls cem-ritualen varje 
vecka i de stora alevitiska föreningarna i Turkiet och Europa och i samband med högtider i min-
dre församlingar. Cem-ritualen leds av dede och består av böner, predikningar, sång och aleviter-
nas egna religiösa danser (semah). Ritualets liturgiska språk är turkiska. 

Där finns olika förklaringar till ordet alevit. Vissa menar att det betyder flamma eller ljus och 
andra menar att det är en turkisk version av arabiskans alawi, som betyder att ansluta sig till 
(imamen) Ali.   

alevismens etik bygger på att människan ska ha kontroll över sina ord, handlingar och 
lustar. Detta finns i en uppmaning som de flesta aleviter känner till och gärna vidareförmedlar: 

Aleviternas historia
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Var herre över dina händer, din tunga och din mage! (Eline diline beline sahip ol!) Aleviterna 
är stolta över att de värdesätter humanistiska och demokratiska ideal som sekularism och jäm-
ställdhet.     

aleviterna är en minoritet med en historia märkt av stigmatisering. I det sunni-mus-
limska osmanska imperiet var de förföljda som kättare och levde därför tidvis isolerade från an-
dra delar av befolkningen och från den osmanska staten. Under denna tid kallade man aleviterna 
för Kizilbash, som betyder rödhuvad och associeras med de röda huvudbonaderna burna av an-
hängarna till grundaren av det safavidiska riket som under 1500- och 1600-talet låg i krig med os-
manerna. Med etableringen av den turkiska republiken 1923 hoppades aleviterna på ett samhälle 
med religionsfrihet och gav därför sitt stöd till reformer som syftade till att minska religionens 
inflytande i samhället. Statskuppen 1980 markerade en återgång till sunni-islamsk inflytande i 
Turkiet och efter ett decennium av islamisering av stat och politik, lyckades aleviterna sätta sin re-
ligion, kultur och historia på kartan under 1990-talet. Med förnyad styrka etablerades en alevitisk 
rörelse i de stora städerna. Föreningar etablerades över hela landet och ett stort antal böcker om 
alevism publicerades. Utvecklingen i Turkiet har dock sedan AKP-regeringen tog makten 2002 
gått mot ökad islamisering av staten och politiken och aleviterna har i takt med detta och med 
den ökande polariseringen av samhället blivit mer utsatta. 

sedan 1960-talet har ett stort antal aleviter flyttat från Turkiet till Europa. Man 
räknar med att finns över en miljon aleviter i Europa idag, och Tyskland är det land som har flest 
alevitiska invånare. Det har etablerats transnationella nätverk mellan alevitiska föreningar i olika 
delar av Europa och Turkiet, som stödjer och hjälper varandra i arbetet med att etablera lokala 
aktiviteter och att kämpa för erkännande och synlighet i samhället. Antalet aleviter i Sverige är 
uppskattat till omkring 5-6 000 personer.    

Hege Irene Markussen är doktor i religionshistoria och disputerade 2012 på avhandlingen  
”Teaching History, Learning Piety : an Alevi Foundation in Contemporary Turkey” 

Interiör från ett cem-hus, en alevitisk guds-
tjänstlokal, i Istanbul.
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Nya religiösa 
minoriteter i Sverige
Ingången till en av de heliga grav-
platserna för yezider i Lalesh, Irak.
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D
e pågående krigen i Mellanöstern har med-
fört en ökad invandring till Sverige från de kon-
fliktdrabbade områdena i Syrien och Irak. För-
utom materiella och maktpolitiska orsaker – som 

förmodligen är de främsta förklaringsfaktorerna till krigen – 
har också religiösa och etniska skiljelinjer och motsättningar 
fått en förnyad användning och aktualitet. Gamla ”sekteristiska” 
skiljelinjer används idag för att legitimera att människor dödas 
och fördrivs – ett faktum som inte minst har drabbat både krist-
na och andra religiösa minoriteter i Mellanöstern. Vid sidan av 
Assad-regimens brutalitet mot sin egen befolkning har också ett 
flertal olika muslimska grupper som legitimerar och använder 
sig av våld fått fotfäste i regionen. Dessa processer har speciellt 
drabbat minoriteter som har haft små eller begränsade möjlig-
heter att göra sin röst hörd och att försvara sig mot yttre våld. I 
dagsläget har även flera av dessa minoritetsgrupper beväpnat sig 
och konflikterna hotar att sprida sig i hela regionen. En destruk-
tiv spiral av våld, död och hämnd sprider sig allt snabbare och 
det finns få tecken på att någon lösning på konflikterna i Syrien 
och Irak kommer att ske inom en snar framtid. 

ett resultat av den tragiska utvecklingen och de 
flyktingströmmar konflikterna och krigen i Syrien och Irak ska-
pat är att Europas och Sveriges religiösa landskap ritats om. Ex-
empelvis har Sverige idag kanske världens största mandéeiska 
församling, och för många svenskar relativt okända religiösa 
grupper som yaresan, yezidier, alawiter, aleviter och druser har 
ökat under de senaste åren. Dessa adderar till redan etablerade 
minoritetssamfund från området, som baha’i och ahmadiyya, 

Nya religiösa 
minoriteter i Sverige

Ett yezidiskt tempel i Armenien.

Profeten Jobs helgedom är en viktig 
pilgrimsort för druserna

Yazidiska män.
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Mandeerna firar dophögtid i Botkyrka.  Runda bilden: Yazidiska barn

liksom olika orientaliska och ortodoxa kristna grupper från om-
rådet.. Flera av dessa religiösa traditioner är också tätt knutna till 
etniska grupperingar samt till specifika landområden i ett eller flera 
länder. Exempelvis är kurderna utsprida i Iran, Irak, Syrien och Turki-
et vilket innebär att befintliga nationella gränser utmanas och ifrågasätts.  

livet i diaspora och i ett land som sverige kan dock innebära både utmaningar 
och nya möjligheter. Frihet, avsaknad av krig och våld och rätten att få uttrycka sin identitet och 
religion fritt är några av fördelarna. Till utmaningarna hör att finna sätt att teologiskt och rituellt 
praktisera sin religion i Sverige. Rent praktiskt kan en fysisk förflyttning exempelvis innebära att 
vissa riter inte längre kan upprätthållas eftersom de är knutna till en speciell plats (till exempel 
till Lalesh norr om Mosul för yezidierna). En annan lösning är att omtolka riterna och förlägga 
dem till nya platser – något som till exempel mandéerna tycks göra när de utför sina dopritualer i 
Sverige. Utöver dessa omständigheter kan en migration också innebära att sociala hierarkier och 
traditionella könsroller utmanas, vilket kan leda till svåra spänningar inom och mellan olika in-
divider och gruppen. I Sverige finns också risken att hamna nära representanter och anhängare 
från grupper de flytt ifrån, eller av administrativa skäl kopplas samman med konkurrerande re-
presentanter för samma religiösa tradition. Detta kan skapa situationer där – beroende på hur ut-
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Nya religiösa 
minoriteter i Sverige

vecklingen kommer att se ut – tidigare motsättningar kan över-
bryggas, eller förstärkas. I vissa fall kan äldre konflikter lösas 
eller neutraliseras, men i andra fall tycks dagens internationella 
konflikter riskera att flyttas över till Sverige.  

dessa scenarier ställer det svenska samhället och dess 
myndigheter och medborgare inför en rad utmaningar och 
möjligheter. Kunskapen om landets nya religiösa minoriteter är 
dock begränsade, både vad gäller gruppernas historia, religion 
och speciellt sociala situation i landet. Detta samtidigt som ovan 
nämna religiösa minoriteter allt oftare omnämns i media och i 
relation till den politiska utvecklingen i världen. Mot bakgrund 
av ovan tecknade utveckling har vi fått i uppdrag av SST att pro-
ducera rapporten Nya religiösa minoriteter i Sverige. Syftet med 
publikationen är att ge en översiktlig kunskapsbild till ett urval 
av religiösa minoritetsgrupper som kan knytas till dagens kon-
flikter i framför allt Syrien och Irak. 

vilka är yezidierna, mandéerna, alawiterna, 
aleviterna och druserna? När framträdde dessa grup-
per i historien och vad är deras främsta religiösa lärosatser, he-
liga böcker och ritualer samt hur har de etablerat sig i Sverige? 
Detta är några av de frågor som vi tänker besvara i vår rapport 
för SST. Arbetet med Nya religiösa minoriteter i Sverige kom-
mer att påbörjas hösten 2016, och rapporten ska vara färdig 
sommaren 2017.  

Göran Larsson 
är professor Religionsvetenskap vid Göteborgs universitet

Simon Sorgenfrei  
är lektor i religionsvetenskap vid Södertörns högskola

Yazidisk man i traditionella kläder.

Drafshan, två korsdade pinnar 
insvepta i tyg, symboliserar den 
mandeiska religionen
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Beroendeframkallande möten
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En rapport om 
SSTs utbildningsprogram för unga 
ledare i trossamfunden

foto (hela artikeln): charbel rizk
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K
anske blir sst besvikna av det jag nu 
kommer att skriva – och jag vet att det kan lå-
ta som en klyscha – men vad jag framförallt tar 
med mig från de händelserika kursdagarna är al-

la möten över en kopp te. Jag kanske inte minns alla teorierna 
om ledarskap eller hela exposén över folkbildningens fram-
växt i Sverige… Det välplanerade och angelägna programmet 
till trots – det är ändå fikapauserna, middagarna, promena-
derna, övningarna och samtalen som har varit mest utveck-
lande.

De flesta av oss – sexton unga vuxna från olika religiösa sam-
fund och organisationer – hade aldrig träffats tidigare. Och 
det gör mig lite ledsen när jag tänker på att vi nog inte hade 
kommit att ses, om det inte varit för kursen. Att Sverige är så 
segregerat och mötesplatserna inom våra samfund och orga-
nisationer fortfarande relativt slutna.   

Beroende- 
framkallande möten

Under 2015 fortsatte SSTs fördjupade dialog med 
trossamfunden rörande demokrati och demokratiska 
värderingar. Som en del av detta regeringsuppdrag 
valde SST i samverkan med DemokratiAkademin att 
anordna ett utbildningsprogram med fokus på ledar-
skap, projektledning, mänskliga rättigheter – och de-
mokrati. Målgruppen var unga ledare med bakgrund 
i olika trossamfund. Vi bad en av de sexton deltagar-
na i programmet, Eva-Maria Munck, dela med sig av 
sina reflektioner efter avslutat program.

Demokrati
Akademin
DemokratiAkademin 
bildades 1993 som ett 
samarbete mellan orga-
nisationer och studieför-
bund, folkhögskolor och 
universitetsinstitutioner 
med syfte att skapa 
en sammanhängande 
bildningsväg kring de-
mokratins idéer, historia, 
problem och praktik.  Idén 
om DemokratiAkademin 
uppstod inom Föreningen 
Ordfront, som än idag är 
organisationens ekono-
miska och juridiska värd. 
DemokratiAkademin har 
ett kansli som erbjuder 
föreläsningar, kurser men 
också längre samarbeten 
där man processleder 
och bygger projekt kring 
mänskliga rättigheter och 
demokrati.

SSTs

demokrat
i-

uppd
rag
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Antal deltagare: 16 personer (7 kvinnor, 9 män)

Antal dagar: 8 dagar varav 6 på internat

Arrangörer: SST i samverkan med DemokratiAkademin.

 9 deltagare från Stockholms län
 5 deltagare från Östergötlands län (Linköping)
 2 deltagare från Västra Götalands län (Göteborg)

 Sammanlagt elva olika samfund/organisationer: 
 Sveriges unga katoliker, Antiokiska ortodoxa kyrkan
 Eritreansk-ortodoxa kyrkan, Förenade islamiska föreningar,  
 Islamiska kulturcenterunionen, Islamiska shiasamfundet,  
 Koptisk-ortodoxa kyrkan, Mandeiska Sabeiska samfundet,  
 Svenska kyrkan, Tillsammans för Sverige, Yezidiska samfundet

Ledarskap och demokrati 2015

Trossamfund och organisationer
relaterade till de faktiska 
deltagarna i programmet

Geografisk spridning 
i deltagargruppen
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Jag tror att vi alla deltagare kan hålla med om att vi någon gång under de åtta kursdagarna har 
känt oss berörda, provocerade, glada, förbryllade och stärkta. 

Därför är det kanske än mer en förmån och en gåva att få nya perspektiv på sina egna erfaren-
heter och tankar kring identitet, ledarskap och demokrati. Så värdefullt och viktigt på ett indivi-
duellt plan och i ett organisationsperspektiv. 

kvällarna ägnades åt samtal kring aktuella och brännande ämnen:
Vi pratade jämställdhet mellan män och kvinnor. 
Vi diskuterade hur vi tar hand om äldre människor i Sverige. 
Vi förde samtal huruvida det krävs fysisk kontakt när man hälsar på varandra – eller inte.
Deltagargruppen representerade många olika politiska synsätt, olika religioner, med olika erfa-

renheter och skiftande kulturell bakgrund. Samtidigt har det varit lätt att förenas i sorgen över hur 
religion i många situationer och mången retorik inte betraktas som en självklar del i ett modernt 
samhälle. David Thurfjells seminarium kring hans bok om ”Det gudlösa folket” var en igångsät-
tare för värdefulla samtal om Sveriges religionsklimat.

En av kvällarna under kursen berättade vi roliga historier och pinsamma minnen. Brian Palmer, 
socialantropolog och religionsvetare vid Uppsala universitet, guidade oss igenom en kväll i skratt 
och igenkänning.  Jag kunde inte undgå att tänka: hur ofta händer det egentligen att man sitter 
sexton personer runt ett bord och dela berättelser, utan ljudet av plingande telefoner? 

facebook-gruppen ”Interreligiöst nätverk för ledarskap och demokrati” skapades redan 
första kurstillfället. Snabbt ska det gå! Här har vi delat bilder, tankar, länkar och heja-rop. Vi 
fortsätter med det även när kursen är slut. En idé om ett interreligiöst ungdomsråd hålls vid liv i 
gruppen på Facebook efter att vi i kursen fick besök av Elias Carlberg från Sveriges interreligiösa 
råd. Jag tror och hoppas att det någon gång kan bli verklighet. 

Beroendeframkallande 
möten

“Jag har lärt mig sjukt mycket om olika religioner och 
spräckt hål på många fördomar”.  Sagt i utvärderingen

SSTs

demokrat
i-

uppd
rag
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Kursmoment
TEORETISK KUNSKAP OM DEMOKRATI OCH  
MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER
Vilka är demokratins grundtankar? 
Vad är alternativen till demokrati?
Vad är demokratins ”svaga” och ”svåra” punkter?
När är demokrati att föredra och vilka grundprinciper  
bygger man då på?

PRAKTISK KUNSKAP OM DEMOKRATI OCH  
MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER
Hur förverkligar man demokrati?
Hur ser den demokratiska processen ut?
Vad innebär det att vara röstbärare?

PLATTFORM FÖR NÄTVERKSKAPANDE MELLAN TROSSAMFUNDEN 
Hur skapar vi plattformar för interreligiösa samtal?
Hur kan vi öka tolerans mellan och inom trossamfund?

TROSSAMFUND OCH RELIGION I SVERIGE OCH VÄRLDEN
Hur ser den religiösa kartan ut i Sverige idag?
Vilken plats har trossamfunden i dagens samhälle?
På vilket sätt är trossamfunden viktiga i demokratin?

DEMOKRATISK LEDARSKAPSFÖRMÅGA
Att gå från idé till verklighet - projektledning
Hur skapar vi och genomföra effektiva och goda 
möten?
Att använda samtalets positiva kraft, i att samtala  
om mänskliga rättigheter, religionsfrihet och  
demokratiska värderingar
Hur kan jag i min ledarroll verka för att utveckla  
det informella lärandet för att få fler medskapare  
och värdebärare i demokratin?
Self-empowerment för ledare – att vara säker i rollen
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Vi deltagare har delat med oss mycket till varandra. Jag vet 
nu mer nu om känslor och upplevelser att vara i minoritet, nå-
got som är mycket viktigt och värdefullt för mig som har min 
bakgrund i majoritetssamfundet Svenska kyrkan. 

Vi har också lärt oss så mycket av varandra! Saloumi berätta-
de om ikonernas status i koptisk ortodoxa kyrkan och slog oss 
alla med häpnad när hon visade den vackra ikonen som hon 
själv hade målat. Basim synliggjorde svårigheter och glädje-
ämnen i sitt arbete med ensammankommande flyktingar. Ro-
berto delade med sig av sina funderingar kring äldrevård och 
Daniel om de många flyktingar från Eritrea som hans kyrka 
försöker hjälpa. Jana beskrev hur det är att bli ifrågasatt på uni-
versitetet: kan man vara troende och akademiker? Jag tror att 
många fick höra om min hatkärlek för Svenska kyrkans förtro-
endemannaorganisation. Noshen lärde oss om yezidernas svå-
ra situation i Kurdistan och Haamud reflekterade klokt kring 
sekulariseringens problematik.  

jag vill också, trots alla mina tidigare hyllningar 
till te- och kaffepauserna, också meddela att kursen även på 
schemalagd tid har gett mig nya perspektiv på demokratifrå-
gor och hur man kan tillämpa det i sitt ledarskap. Vi har fått 
inspiration till nya arbetssätt och metoder med oss som vi kan 
använda i våra egna sammanhang. Här tar jag särskilt med 
mig de tankar som Sofia Pettersson från DemokratiAkademin 
förmedlade gällande normkritiskt tänkande, maktfrågor och 
projektplanering. Brian Palmer inspirerade till civilkurage. 

Studiebesöken i Buddharamatemplet på Värmdö, Imam Ali 
Center i Jakobsberg, S:t Sava Katedralen i Enskede och Maria 

Beroendeframkallande 
möten

”En sån här ut-
bildning behövs 
eftersom vi är 
dagens och mor-
gondagens ledare. 
Det är viktigt att 
vi är välgrundade 
i demokratiska 
värderingar,  
tolerans och  
acceptans”.
Sagt i utvärderingen

SSTs

demokrat
i-

uppd
rag
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Magdalena församlings på Södermalm gav oss nya influenser 
och impulser tillbaka till våra egna sammanhang.

Att vara sann mot sig själv och öppen för andra är inte alltid 
lätt, men jag tror att det är en förutsättning för att vi tillsam-
mans kan skapa det goda samhället. I mötet med människor 
lär vi oss mer om varandra och oss själva – vilket skapar ett 
beroende. Ett beroende av mer samtal. Det beroendeframkal-
lande samtalet håller oss i ett hälsosamt tillstånd av förändring 
och utveckling.

Eva-Maria Munck är till vardags koordinator 
på Sveriges kristna råd

”Jag tar med mig 
alla fina möten 
med jättefina 
människor som 
jag annars aldrig 
hade mött”.
Sagt i utvärderingen



Får alla vara med? 
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Att vara kvinna i trossamfund, vad innebär det? Något annat än att vara kvinna 
på jobbet, i hemmet eller på stan?  Det var med den övergripande frågan som  
SST under 2015 gick in i det fortsatta regeringsuppdraget om fördjupad  
demokratidialog med särskilt fokus på kvinnor. 
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maj 2015 höll SST ett rådslag med kvinnliga representanter från flera av de 
svenska trossamfunden för att hämta in funderingar, frågeställningar och problemfor-
muleringar från trossamfunden. När rådslaget summerades hade man hittat tre specifika 
områden som man tillsammans med SST under hösten ville fördjupa sig i: Den kvinnliga 

kroppen i det offentliga rummet, makt och maktstrukturer samt kvinnligt ledarskap. För att till-
varata de erfarenheter som redan finns på området samarbetade SST med Sveriges Ekumeniska 
Kvinnoråd (SEK) och Annika Damirjian som processledare under samtliga tre workshops. SEK 
har en långa vana och erfarenhet att jobba inte bara ekumeniskt, men också interreligiöst med 
frågor inom detta område.

I

SSTs Fredrik Brusi reflekterar över projektet 
rörande kvinnors delaktighet, inflytande och 
synlighet i trossamfunden
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Får alla vara med? 
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1 september möttes en grupp kvinnor i Alvik för att samtala 
om den kvinnliga kroppen i det offentliga rummet. Framkommet vid det 
mötet var att trossamfundet inte nödvändigtvis är det större problemet 
då man i egenskap av kvinna måste förhålla sig till en allmän samhällelig 
otrygghetskänsla. Rädsla för att gå ensam hem sent om kvällen eller att 
vara ensam i tvättstugan är inte problem som rör trossamfund och reli-
gion. Det som däremot är ett specifikt problem med anknytning till re-
ligionen är hur muslimska kvinnor som bär hijab (huvudduk) upplever 
diskriminering eller verbala och fysiska angrepp i det offentliga rummet. 

Man upplever att ens identitet reduceras till ett stycke tyg som om denna på något vis skulle säga 
något om ens kompetens eller personliga ställningstaganden.

Samtidigt så påvisar man en medvetenhet om att strukturerna inom församlingar och trossam-
fund också kan vara ojämlika. Ett effektivt jämställdhetsarbete, menar man, måste ske från två 
håll. Dels från församlingen i form av värdediskussioner och empowerment-arbete, men samti-
digt också som signaler från religiöst ledarskap och föreningens styrelse.

i november arrangerades en workshop om makt tillsammans med Eva Nikell från Dis-
krimineringsombudsmannen (DO). Workshoppen kom att bli centrerad kring så kallade härs-
kartekniker då samtliga deltagare hade personliga erfarenheter av att fråntas makt och inflytande 
genom att undanhållas information, förlöjligas, osynliggöras eller utsättas för dubbel bestraff-
ning. – Ett sätt att använda dubbel bestraffning är att om du tar ett eget initiativ så ifrågasätter 
man varför du inte förankrade detta med en överordnad, men när du underlåter att göra det så 
får du en tillsägelse om att du borde ha gjort något, summerar Eva.

Det moderna samhället och den traditionella familjen är ett annat område där kvinnor kan 
uppleva en särskild utsatthet. Att vara både förälder och förvärvsarbetande kan upplevas som 
pressande. Genom sociala medier skapas orealistiska bilder av den ideala föräldern, menar man. 
En bild som krockar med verkligheten där tidiga lämningar och sena hämtningar på förskola blir 
en stressfaktor och ett slags sekulärt påförande av skuld och skam. 

Annika Damírjan från Sve-
rige ekumeniska kvinnoråd.
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den sista workshoppen hölls under temat att vara kvinna och ledare – utmaningar och 
möjligheter där Astrid Assefa delade med sig av sina personliga erfarenheter som teaterchef och 
ordförande. – Det finns en skillnad i att vara chef, som är en yrkestitel som måste uppfylla vissa 
formella kriterier, att ha överblick och kunskap om verksamheten samt vara den som fattar vissa 
beslut och att vara ledare som är ett bredare begrepp, berättar Astrid.

Kommunikation är en viktig byggsten i ledarskap. Studier visar att sextio procent av det kom-
munikativa sitter i kroppsspråk, vilket kan vara menande för kvinnor vilka ofta uppfostras till att 
inte ta plats i centrum eller tala med naturligt självförtroende på samma vis som pojkar. Kvinnliga 
makthavare behöver alltså träna sig i att kommunicera sitt ledarskap.

det har under samtliga träffar berättats om goda exempel och framgångsfaktorer. 
I en kyrka är man exempelvis inne i ett demokratiseringsarbete där man syftar till att övergå från 
majoritetsstyre till konsensusförfarande. I andra fall har man arbetat medvetet för att styrelsen 
skall spegla de aktiva i församlingen, vilket ofta är kvinnor i större utsträckning än män. Genom-
gående så har man i både rådslag och workshops uttryckt vikten av att bygga nätverk mellan kvin-
nor i trossamfundsvärlden just för att kunna diskutera problem och dess lösningar, men också för 
att kunna arbeta förstärkande och stödjande till exempel genom att utbyta erfarenheter om vad 
som fungerat i andra församlingar.

visst föreligger det specifika frågor i församlingar där den etablerade traditionen 
kan begränsa kvinnors möjligheter att bli religiösa funktionärer och även om det nämnts under 
workshops har sådana sorters strukturer inte varit fokus för deltagarna. Då trossamfunden är 
ett slags miniatyrspeglar av samhället i stort kan man generellt säga att de problem som finns i 
samhället också finns i trossamfunden. Samfunden är en del av en större social verklighet där 
religiösa kan vara särskilt utsatta. I en del fall är församlingen det enda trygga rum som existerar. 
I utvärderingen av 2015 års uppdrag så framgår det tydligt att man från trossamfundshåll anser 
den feministiska frågan viktig samt att den bör vara prioriterad framöver.

Fredrik Brusi

foto: vicki francis/department for international development
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”Jag tillskriver alla människor jag möter 
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Möten och gränser 
i den andliga sjukvården
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Att arbeta inom den andliga vården på sjukhus innebär att ständigt konfronteras 
med livets stora frågor: liv och död, hopp och förtvivlan. En som möter detta varje 
dag är sjukhusdiakonen och författaren Steve Sjöquist, verksam på KS Solna.  
Vi bad Steve dela med sig några tankar från sitt värv.

V
arje mänskligt möte som vi gör i vårdarbetet innehåller livsfrågor – därför 
att de ställer frågor om livet. När en dag har gått och kvällen kommer brukar jag ofta 
tänka efter vad som hänt mig under dagen. Om vilka människor jag har mött och 
vad som hänt i de olika mötena.  Vad har jag sett, vad har jag tagit mig an, vad har jag 

delat, vad har jag förstått och vad har jag lyssnat till? 
Den store tänkaren Martin Buber har sagt: Allt verkligt liv är möte. Det är spännande och har 

varit den röda tråden i mitt liv. Möten sker i sjukvården mellan människor med skiftande bak-
grund och olika behov. Ett möte handlar om mänskliga relationer, en situation där signaler går i 
två riktningar. Ett möte innebär både att möta sig själv och den andre. Utan ett möte med sig själv 
går det inte att möta andra.  Det ligger en gåtfullhet i ordet möte, eller ett mysterium om man så 
vill.  Ett möte kan fullbordas i en sekund; två människor når fram till varandra direkt, med eller 
utan ord. Ett annat möte kräver flera sammanträffanden innan personerna når fram till varan-
dra. Det finns också möten som av olika anledningar inte leder till några vidare möten. Kanske 
saknas en mottaglighet, en öppenhet, för att mötet ska vara möjligt. Det gäller att vara medveten 
om att det verkliga mötet kanske inte sker omedelbart, utan kräver mer tålamod, mer intresse, 
mer förtroende, mer tillit.

den medicinska kunskapskulturen med finförgrenad specialisering tenderar att se oss 
som objekt och det saknas i denna kultur en helhetssyn på människan, anser jag. Denna brist lig-
ger i ett synsätt som inte inkluderar våra inre livsvärldar och den subjektiva upplevelsen av att va-
ra människa. En människas egen livsberättelse, reflektion som belyser hennes egen vilja, initiativ, 
handling, delaktighet och ansvar tappas bort. Framtidens utmaning av en vårdideologi handlar 



om att hitta en samsyn mellan dessa kunskapskulturer. Om 
att få en samsyn av helheten och att den medicinska speciali-
seringen inte blir ett hinder som förminskar människor som 
reducerar dem till fragment. Den andliga vården på Sjukhus-
kyrkan har ett för mig tydligt mål att arbeta för en helhetssyn 
på människan genom de olika trossamfunden för att försvara 
människans värde och värdighet.   

För många år sedan hade jag förmånen att i ett privat sam-
manhang träffa Edgar Borgenhammar, tidigare professor på 
Nordiska hälso- och vårdhögskolan i Göteborg. Genom mö-
tet med Edgar fick jag ta del av en pedagogisk kod som jag 
har haft god hjälp av själv men också använt i utbildning och 
samtal med människor genom åren. IQ, logisk intelligens, EQ, 
känslans intelligens, FQ, förtrogenhets- och färdighets- intel-
ligens och AQ, andlig intelligens. IQ+EQ+FQ+AQ är ett sätt 
att tillskriva människor samlade komponenter som tillsam-
mans skapar ett mönster av förståelse och förhållningssätt till 
människor som hjälper oss att se samband och sammanhang i 
arbetet med människor i vård och omsorg. Denna kod hjälper 
mig att på ett naturligt sätt som diakon förklara min uppgift 
i Sjukhuskyrkan.

jag vill gärna lyfta fram förtrogenhetskunskapen 
eller vår erfarenhet av livet som med åren bara växer och blir 
större. Tillsammans med reflektionen är den en viktig be-
ståndsdel av att vara människa. Som människor ställer vi hela 
tiden frågor till livet om mål och mening. Den sjuka männis-
kan ställer andra frågor än den friska och det är dessa frågor 
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”I arbetet på 
sjukhus möter 
jag ständigt 
livets gräns-
situationer, de 
situationer som 
är förbundna 
med olösliga  
problem och  
situationer.”

Möten och gränser 
i den andliga sjukvården
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vi möter i vårt arbete på Sjukhuskyrkan. I livsfrågorna söker människan sanningen. Jag hör till 
dem som tror att sanningen inte är något som står till människans förfogande. Det handlar om 
en dialog om vår mänskliga existens som vi kan närma oss, beskriva eller nalkas.

Jag kan berätta om ett möte jag hade på en vårdavdelning. Jag kom in på ett rum och träffade 
en mycket sjuk kvinna och hon bad mig sitta ner vid hennes sängkant. Det blev ett stilla samtal 
eftersom hon var både kraftlös och hade svårt med andningen. Jag frågade: ”det är jobbigt att vara 
på sjukhus men jag ser att du behöver mycket tillsyn och omsorg just nu, känns det bra att vara 
här?”. Hon tittade på mig och ögonen glimrade till och så svarade hon eftertänksamt: ”jag tror du 
har förstått det här!”. Jag behövde inte delge henne att jag också hade legat mycket på sjukhus och 
förstod att ibland är man för sjuk för att vara hemma. Ett samförstånd – ett möte. 

jag tillskriver alla människor jag möter en andlig dimension eller det som Edgar 
Borgenhammar beskriver som AQ, andlig intelligens. 

Som representant för Sjukhuskyrkan finner jag det intressant att genom språket närma mig 
den andliga dimensionen i ett samhälle som är genomsekulariserat där denna dimension knappt 
finns på kartan och särskilt inte inom det medicinska området. Det gäller att vara medveten om 
att människor idag inte nödvändigtvis har ett traditionellt religiöst språk. Här ligger utmaningen 
för andliga samtal i vår tid. Det är verkligen en utmaning som engagerar mig. För att nå fram till 
patienter vet jag från min egen vårdbakgrund att det är viktigt att skapa förtroende och tillit hos 
vårdpersonalen. Jag vet från utbildning av vårdpersonal att vi når fram till andligheten genom att 

foto: magnus aronson



använda begrepp som livsfrågor och existentiell hälsa. Den 
andliga dimensionen tas också på allvar i sjukhusmiljön när 
vi öppet bjuder in till våra ”rum för stillhet”. Dessa rum är till 
för alla trosinriktningar, till människor som både är troende 
och icke troende. Ljusbäraren i vårt andaktsrum påminner 
mig varje dag om hur viktig öppenheten är för människors 
andlighet och att jag ofta tar med mig människor till ljusbä-
raren när något sorgligt och tragiskt har hänt på sjukhuset. 
Det jag gör ligger inte i något jag säger utan det jag ordlöst 
försöker öppna upp för. Det är för mig att vara inbjudande 
och inkluderande och lämna tolkningen av det andliga till 
den det gäller.

i arbetet på sjukhus möter jag ständigt livets gräns-
situationer, de situationer som är förbundna med olösliga 
problem och situationer. De som ställer livets mening på sin 
spets. Kampen, döden skulden och lidandet är sådana gräns-
situationer. Och varför inte väva in livets mening, tron, frihe-
ten, mötet, det så kallande ”onda” och tillvarons motsägelse-
fullhet.  Gränssituationer är ett uttryck för de så kallade eviga 
frågorna i människans verklighet och är förenad med de exis-
tensfrågor och livsfrågor som pekar på de dunkla ämnena om 
livets mening. Ofta blundar vi, både som individer och grup-
per för de verkligt svåra och ödesdigra frågorna och gömmer 
oss bland färdiga svar, som låter betrakta vårt liv och existens 
från ett skenbart skyddat läge. Det är svårt att värja sig från 
dessa gränssituationer när man arbetar på sjukhus, de finns 
där hela tiden, hos patienter, närstående och personal. Jag har 
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”Den sjuka 
människan 
ställer andra 
frågor än den 
friska och det 
är dessa frågor 
vi möter i vårt 
arbete på Sjuk-
huskyrkan.”
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sedan länge försökt att lära mig att stå kvar i dessa möten, att helt enkelt stå still, att inte göra något 
och ibland inte säga något. Det som kallas för ärlig närvaro. Detta är en nyckelfråga i vården om 
att stå kvar när man inte kan göra något, när inte man påtagligt inte kan behandla mer utan bara 
lindra. Det är då vi kan göra något – att inget göra. Det är att möta en gränssituation.  Jag vet från 
min egen erfarenhet att leva med sjukdom att jag inte kan springa ifrån det som sker, även om jag 
försöker kommer det ikapp mig. När jag vågar se min livssituation i vitögat, med hjälp eller med 
eget arbete finns det en kraft, en mötespunkt. Vid dessa gränser ligger en vilja och ett person-
ligt val och där väntar en öppning. Förutsättningen är att vi inte fastnar i återvändsgränden och 
stänger för den oanade kraft som vi människor har. Människan är mer än vad vi vet om, därför 
blir hon inget objekt utan är öppen för hela sin existens. Kanske kan det sägas en gång till; själva 
mötet kan vara långt viktigare än svaret. Och detta är inte fråga om kunskapsförakt utan att ge en 
plats åt livets gåtfullhet och mysterium. Denna insikt och hållning kan vara en riktig käftsmäll i 
ett sekulariserat samhälle men ack så viktig!

I framtidens vårdarbete behöver vi ta till oss att patientens ställning har stärkts genom lagänd-
ringar och att möjligheten för en jämlik vård är möjlig. Detta möjliggörs genom nytänkande och 
kreativitet av kunskap som redan finns, att upptäcka den och använda den. Sjukhuskyrkan med 
dess mångfald är en del av detta arbete.

Steve Sjöquist,  
Sjukhusdiakon och författare 

foto: magnus aronson
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Mot slutet av år 2014 stod flera moskélokaler i brand. Fler attentatsförsök läm-
nade också sina spår på andra trossamfundslokaler. Var det riskfritt att vara tro-
ende i Sverige? Den fredade kyrkan, fanns den inte längre? För att slå vakt om 
religionsfriheten beslutade regeringen 2015 att anslå ett antal miljoner till säker-
hetshöjande åtgärder med syfte att förbättra säkerheten i religiösa lokaler. SST 
fick uppdraget att ansvara för detta bidrag.

R
egeringen avsatte till en början tre miljoner att användas till detta än-
damål. Men man insåg snart att detta inte skulle räcka långt. I en ändring av regle-
ringsbrevet den 25 juni 2015 kom regeringsbeslut om att ytterligare 7 miljoner skulle 
skjutas till detta ändamål. Av de ytterligare 7 miljonerna kunde även 10 % användas 

för utbildning av trossamfundsledare som del av ett långsiktigt och hållbart försök att öka säker-
hetskunskapen och beredskapen.

Vad är säkerhet?
Ansökningsmaterialet som SST tog fram bestod av två delar. Den första delen innehöll en egen-
analys där varje ansökande församling själva skulle sammanställa vilka hot som fanns mot dem 
och deras lokal. Detta skulle göras så att det klart framgick vilka risker som fanns och upplevdes. 
Med andra ord, ett tydligt samband mellan: hotbild – risk – åtgärd skulle klarläggas och kartläg-
gas. Det finns självklart andra risker såsom inbrottshot och brandrisk, men åtgärder av den art 
som dels fastighetsägaren och/eller hyresgästen själv alltid måste försäkra sig om är åtgärdade 
rymdes inte inom målet för stödet.  SST upplevde att denna del av ansökan bidrog till att många 
församlingar fick en klarare bild vad gäller relationen mellan hot och rädsla. Det som orsakar 
rädsla är inte alltid ett reellt hot. Del två av ansökningsmaterialet bestod av klargörande svar på 

Bidrag till 
säkerhetshöjande åtgärder

– en ny uppgift för SST 
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frågor angående fastighetens storlek, funktion och bruk. Allt material vad gäller ansökan och 
handläggning av detta sekretessbelades.

Olika trossamfund
Ett bevis på att inte är något enstaka eller speciellt trossamfund som är drabbat av den hotbild 
som finns är bredden på ansökande församlingar – och antalet.  Ansökningar kom från olika 
kristna trossamfund; ortodoxa, protestantiska och katolska församlingar, likväl som från ett antal 
av de muslimska-, judiska- och mandeiska församlingarna. 

Antal ansökningar
Nämnden lät utlysa medel vid två tillfällen under året. Dels under våren och dels under hösten. 
Sammanlagt inkom 63 ansökningar från församlingar inom de trossamfund som har rätt till 
statsbidrag. Under året beviljades 43 av dessa ansökningar medan 4 återkallade sina ansökningar 
på egen begäran. Fem församlingar fick avslag. Avslagen var grundade på den definition av säker-
het i relation till hot och risk som nämnts ovan.

Exempel på olika åtgärder – vad sökte man för?
Den typ av attentat och attentatsförsök som genomförts i landet vittnar om snarlika metoder: 
Attackera när ingen ser oss – stå inte för vad du gjort. Det gör att många församlingar söker för 
bland annat för kameraövervakning, säkerhetsdörrar, förstärkning av fönsterrutor, farthinder 
och grindar.  Ett problem är att vissa länsstyrelser tar väldigt lång tid innan de hinner komma till 

Bidrag till 
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beslut vad gäller åtgärder som kräver tillstånd. Under den tiden tvingas den berörda församlingen 
fortsätta att leva i oro och skräck för att vistas i sina lokaler. 

Hur gick det? – Beviljade och utbetalda medel
Under 2015 beviljades, förutom de medel som gick till den särskilda utbildningssatsningen, näs-
tan 7,3 miljoner kronor. Bidragen, vars tak var maximalt 200 000 kr per församling och gång, 
betalas ut i omgångar. 80% betalas ut när så mycket av projektet är färdigt och de resterande 20% 
vid slutredovisning efter åtgärdens avslut. Detta gör att lite under 2 miljoner kronor betalades ut 
och de resterande dryga 5 miljonerna som beviljades år 2015 kommer att betalas ut när försam-
lingarna är klara med sina förstärkningar. Bidraget disponeras i ett år efter beslutsdatum.

Har det blivit något bättre?
Av de församlingar som slutredovisat sina bidrag ser vi klart att bidraget har gjort en stor skillnad 
för många församlingar. Speciellt små församlingar, som inte har haft några extra ordinära resur-
ser att sätta in när omvärlden utför extra ordinära försök att sabotera och förstöra verksamhet i 
civilsamhället. De ser detta som ett ovärderligt stöd. För större församlingar har det varit ett stöd 
på vägen till en säkrare lokal. I april 2016 lämnar SST en rapport till departementet vad gäller 
bl.a. implementering och bruk av medlen. Situationen i samhället har inte förbättrats under året. 
Bland statsbidragsmedlen för år 2016 ligger därför igen en summa av 10 miljoner kronor reser-
verade för detta ändamål.  l
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S
edan millennieskiftet bedriver de ortodoxa kyrkorna i Sverige ett bildnings-
samarbete inom Studieförbundet Bilda. Detta samarbete, som under åren breddats till 
att omfatta även frågor som rör kristen enhet, interreligiös dialog och kyrkans dialog 
med samhället, har fått en egen bildningsinstitution för östkyrkliga studier i Stiftelsen 

Sankt Ignatios, belägen på Tvetabergs säteri, strax utanför Södertälje. Från hösten 2016 utökas 
verksamheten till att också bedriva prästutbildning på högskolenivå.

ett gemensamt behov för samtliga ortodoxa kyrkor i Sverige har varit en inhemsk ut-
bildning för präster, diakoner och församlingspedagoger, men även kyrkomusiker. Hittills har 
intresserade och till tjänst kallade personer hänvisats till studier utomlands, och därmed mist en 
nödvändig pedagogisk, kulturell och kontextuell koppling till det svenska sammanhanget, som 
de sedan skall verka inom. De ortodoxa kyrkornas vanliga indelning i kyrkogemenskaper på ba-
sis av etnicitet, språk och kultur, har även haft viss isolerande effekt, som inte sällan inneburit att 
prästerskapet haft bristfällig erfarenhet och kompetens i kommunikationen och samarbetet med 
den övriga kristenheten, eller inom det svenska samhället i stort, ett faktum som också efterfrågar 
en gemensam inhemsk prästutbildning. 

genom ett nyligen slutet samarbetsavtal mellan Teologiska Högskolan Stockholm 
(THS) kan Stiftelsen Sankt Ignatios fr.o.m. hösten 2016 erbjuda en utbildning till präst/diakon 
eller församlingspedagog i Sverige på akademisk nivå. Utbildningen till präst eller församlings-
pedagog är uppdelad i tre steg: Första steget utgörs av ett collegeprogram under två år i samver-
kan mellan folkhögskola och högskola. Andra steget utgörs av en kandidatexamen på THS som 
berättigar till prästvigning. Tredje steget utgörs av en masterexamen på THS som leder till en 
examen som församlingspedagog. För att bli präst räcker en kandidatexamen som grund. Inom 
ramen för denna får man även den nödvändiga kompetensen för vigning till diakon. För en för-
samlingspedagogexamen krävs dock en masterexamen. Likaså är masterexamen önskvärd för 
präst som inom sin kyrka eller församling kommer att inneha mera ansvarsfulla ledarfunktioner, 
t.ex. arbetsledaransvar för annan personal. 

Utbildningen till präst är praktiskt inriktad, med fokus på praktisk teologi, språk och traditio-

”På väg mot en ortodox 
prästutbildning i Sverige” 
Sankt Ignatios och 
Teologiska Högskolan i nytt samarbete
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nens källor. Utbildningen till församlingspedagog är pedagogiskt inriktad med fokus på både 
folkbildningens och högskolans pedagogik, språk och traditionens källor. ”Vår strävan är att ut-
bildningen skall vara yrkesinriktad och skapa trygghet i studentens kristna tro och identitet. Vi 
är måna om att hålla en hög akademisk och pedagogisk nivå på undervisningen. THS/Sankt Ig-
natios har en mycket bred teologisk kompetens inom lärarkollegiet”, förklarar Michael Hjälm, 
dekan för Stiftelsen Sankt Ignatios. ”Samarbetets stora och viktiga mervärde är även institutio-
nernas kompetensutbyte. THS kommer att få tillgång till kompetens inom östkyrkliga studier, 
medan den ortodoxa teologin och bildningsarbetet inom Sankt Ignatios bl.a. kommer att kunna 
få ett mycket välkommet tillskott av den högkompetens i människorättfrågor som THS förval-
tar”, tillägger Hjälm.   

med den ortodoxa och kristna enheten i centrum, riktar sig utbildningen gemen-
samt till samtliga ortodoxa kyrkors präster, både ur den bysantinska och den orientaliska tradi-
tionen. Redan idag består Sankt Ignatios Andliga Akademi, som finns inom Stiftelsen Sankt Igna-
tios, av tre ortodoxa seminarier: ett bysantinskt-ortodoxt, ett syriskt-ortodoxt och ett koptiskt-or-
todoxt. Intressant att nämna är att grundarna av de två senare seminarierna är respektive kyrkas 
högsta ledare: Patriarken Ignatius Aphrem II och Påven Tawadros II, vilka båda under förra året 
besökte Sankt Ignatios Akademi, och i samband med besöken grundade sina kyrkors seminarier. 

 Gabriel Bar-Sawme Misha Jaksic
 Biträdande dekan i Syrisk-kristna studier Föreståndare för det bysantinska seminariet                                                                                      
 Sankt Ignatios Andliga Akademi Sankt Ignatios Andliga Akademi

Sankt Ignatios stiftelse grundades hösten 2012. Här skrivs stiftelseurkunden under 
av de närvarande biskoparna.

Sankt Ignatios andliga akademi, belägen på 
Tvetabergs säteri, strax utanför Södertälje.

När detta skrivs håller Sankt Ignatios också på att bli en egen folkhögskola, 
något som mynnar ur ett pågående samarbete med Botkyrka folkhögskola. 
Redan bedrivs en fullbelagd allmän folkhögskolekurs i Södertälje, primärt 
för människor med svenska som andraspråk, medan den teologiska utbild-
ningen samlar 10 heltids- och 25 deltidsstuderande.
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SST:s ambition är att varje år besöka så många som möjligt av trossamfunden i 
ett visst geografiskt område. År 2015 blev målet Västerås. Hur ser församlingslivet 
ut här? Vilka trossamfund verkar här – och hur relaterar de till varandra? 
SSTs Åke Göransson och Åsa Hole åkte dit för att undersöka saken.

T rossamfundskartan i Västerås
Enligt Statistiska Centralbyrån bor det 143 702 personer i Västerås och av dessa 
tillhör, grovt skattat, över 70 procent Svenska kyrkan. Till dessa ska föras att i SST:s 
register finns ett antal olika församlingar som representerar de statsbidragsberät-

tigade trossamfunden. Bland de andra trossamfund som finns i Västerås hittar vi församlingar 
tillhörande Equmeniakyrkan, Pingst, Bosniakiska Islamiska Samfundet, Islamiska Shia Samfun-
den, Evangeliska Frikyrkan, Romersk-Katolska kyrkan, Syrisk-ortodoxa kyrkorna och Islamiska 
Kulturcenterunionen i Sverige. Allianskyrkan, Mandeiska Sabeiska trossamfundet och Ryska Or-
todoxa Moskvapatriarkatet håller också på att etablera sig. Sannolikt finns det också ett antal öv-
riga trossamfund och religiösa grupper. Det är nog därför ganska säkert att säga att en betydande 
del av de resterande 40 000 människorna, de som inte är anslutna till Svenska kyrkan, är personer 
med anknytning till de trossamfund SST relaterar till eller någon av alla andra registrerade tros-
samfund/ideella föreningar.

Tre dagar i Västerås
SST valde att besöka nio församlingar bland de som får eller under senare år fått del av statsbidra-
get.  Tre av dessa var frikyrkoförsamlingar, en katolsk-, två ortodoxa- samt tre muslimska försam-
lingar. Det vi möttes av var välkomnande och öppna församlingar där vi togs emot av imamer, 
pastorer och präster samt engagerade volontärer och förtroendevalda. De nio församlingarna 
var sinsemellan olika ifråga om storlek, ålderssammansättning och ekonomiska förutsättningar. 
Vad som var slående var att vi fick uppleva exempel på den praktiska tillämpningen av det gamla 
svenska uttrycket ”Gräv där du står”. De kom till Västerås med olika förutsättningar, drömmar 

På besök i Västerås 
mångreligiösa vardag
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Kommunfakta och 
befolkningssiffror
Folkmängd: 143 702

Folkökning: 1 571

Inflyttade:  6 668

Utflyttade:  5 638

Arbetstillfällen:  70 473

Förvärvsarbetande 
västeråsare:  66 888

Medianinkomst 
kvinnor 20-64 år:  251 500

Medianinkomst 
män 20-64 år:  324 500

Kommunens yta:  1 143 km2

Samtliga uppgifter 
avser 2014-12-31.

Källa: Statistiska Centralbyrån
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och mål och utifrån dessa skapade de församlingar, oavsett om 
de anlände för endast ett fåtal år sedan eller om de funnits i flera 
generationer i Västerås.

Alla ska få rymmas i de heliga rummen
Lokalerna, både vad gällde geografisk position och standard, va-
rierade mycket. Men alla dessa förvaltare av församlingslokaler 
gav klara tecken på att man med hopp såg fram mot en utveck-
ling av församlingarna och dess verksamhet. I våra samtal fick 
vi en god inblick i alla aktiviteter för barn, unga och hemmava-
rande församlingsmedlemmar, och då både äldre och föräldra-
lediga. Under våra vandringar runt i alla rum i lokalena fanns 
vittnesmål på stor kreativitet och omtanke vad gäller t.ex. an-
passningen av lokaler för de minsta, bibliotek på olika språk och 
samlingsutrymmen där unga kan samlas. Vi fick också uppleva 
hur man månat speciellt för kvinnornas behov i de olika sam-
funden. Vissa lokaler hade egna utrymmen för kvinnorna – an-
dra var inte uppdelade. De kvinnor vi träffade menade att detta 
var av vikt för att de skulle få göra som de kände bäst själva för 
deras trosliv och religiösa utövande.   

Utsatta för hat
Under våra besök vittnade flera församlingsrepresentanter att 
det fanns ett etablerat samarbete mellan församlingar, även över 
trossamfundsgränser, och att detta är en nödvändighet för att 
få möjlighet att samlas. Där såg vi en välvilja och en bra gro-
grund för utvecklandet av ett civilsamhälle där allas lika värde 
inte bara är ord utan en också livsstil. Men alla vill inte ha det 
så. Flera av lokalerna har under åren utsatts för vandalisering, 

På besök i Västerås 
mångreligiösa vardag
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fått rasistiska ord skrivna på sina väggar och föremål inkastade 
genom stängda fönster. 

Slutsats
Besöken i Västerås har gett oss mer insikt i hur trossamfun-
dens vardag ser ut. Mycket arbete har gjorts och många goda 
viljor och krafter jobbar inom alla dessa trossamfund. Vissa sa-
ker skulle man kunna göra ännu bättre. Ett exempel på detta 
är situationen vad gäller begravningsplatser för de som inte är 
del av Svenska kyrkan eller frikyrkorna. Platserna på den mus-
limska kyrkogården håller på att ta slut och här tycks det behö-
vas mer kommunikation trossamfunden emellan. Likaså möj-
ligheten till gemensamt arbete och lobbyverksamhet för tros-
samfundens utrymme i Västerås i samarbetet med myndighet 
och kommun.  l
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arför behövs ett interreligiöst råd? 
Religion är en viktig del av det offentliga samtalet 
om etik och andlighet. Religioner kan tillsammans 
utgöra en enad röst gentemot muslimhat, antise-

mitism och annan religionsfientlighet och kan stärka friheten 
till religiös tro och utövning. Gemensamt kan samfunden fung-
era som ett stöd vid kriser och konflikter och fungera som en ak-
tör för demokrati, samförstånd och dialog. Sveriges interreligiö-
sa råd fungerar idag som ett administrativt stöd och en samord-
nande länk och det finns 2016 sammanlagt nio trosinriktningar 
representerade i SIR. Valet av muslimska, buddhistiska, kristna 
och judiska företrädare sker genom respektive religions para-
plyorganisation, det vill säga genom Sveriges kristna råd, Sveri-
ges muslimska råd, Judiska Centralrådet och Sveriges Buddhis-
tiska Samarbetsråd. Representanter för hinduismen, sikhismen, 
mandéer, aleviter och bahá’í utses på annat lämpligt sätt.

Manifestationen Vägra hata!
Under helgen den 30 januari – 1 februari 2015 agerade religio-

Fem år med Sveriges 
interreligiösa råd – vad har hänt?

Det finns nio  
trosinriktningar 
representerade i SIR

Kristna, 5 ledamöter
Muslimer, 3 ledamöter
Judar, 2 ledamöter
Buddhister, 1 ledamot
Bahá’ í, 1 ledamot
Sikher, 1 ledamot
Hinduer, 1 ledamot
Mandeer, 1 ledamot
Aleviter, 1 ledamot

Sveriges interreligiösa råd grundades i Uppsala den 4 maj 2010 med syftet att 
skapa en mötesplats för nationella religiösa företrädare runt om i Sverige.  En 
mötesplats där deltagarna kan mötas regelbundet och fördjupa sig i varandras 
religion, och ett sammanhang med möjligheter att skapa ett utrymme för diskus-
sion om religionens roll i samhället. Sedan starten har SIR gjort flera kampanjer, 
manifestationer och uttalanden som kretsar kring främlingsfientlighet, förtryck, 
flyktingfrågor och religions- och trosfrihet. Sedan maj 2015 har SIR en samord-
nare, Elias Carlberg, som här skriver om rådets utveckling – och det kommande 
samarbetet med SST.

V
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Under helgen den 30 januari – 1 februari gick budkavlar med ett uttalande från Sveriges interreligiösa råd mellan moskéer, 
synagogor, kyrkor och andra heliga rum i Stockholm, Göteborg, Malmö, Umeå, Eskilstuna, Växjö, Linköping, Norrköping samt på 
fler orter i Sverige. Uttalandet lästes upp i samband med bön eller gudstjänst på fler än hundra platser i Sverige.
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Fem år med Sverige 
interreligiösa råd – vad har hänt?

nerna tillsammans under ett gemensamt uttalande för manifestationen Vägra hata! för samexis-
tens och religionsfrihet. Uttalandet lästes upp av olika religiösa ledare i samband med bön eller 
gudstjänst i moskéer, synagogor, kyrkor och andra heliga rum runt om Sverige. För att förtydliga 
att kampen mot hatet är gemensamt så lämnade religiösa företrädare över uttalandet i en budka-
vel till varandras heliga rum. I Stockholm överlämnades budkaveln till Storkyrkan av en muslim 
medan det lästes upp av en representant från Judiska församlingen. Budkaveln lämandes även till 
kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke av representanter från Sveriges interreligiösa 
råd. I uttalandet förbinder sig religiösa ledare att stå vid varandras sida i solidaritet vid den andras 

Rådsmöte 
i februari 2016. 

FOTO: EVA-MARIA MUNCK

Besök hos Botkyrka interreligiösa råd i 
Hallunda centrum den 30 september 2015. SIR på besök hos statsminister Stefan Löfven.
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motgång. När en religion utsätts för hot, våld eller ag-
gressivitet kan rådet fatta beslut om t.ex. stödmanifes-
tationer och gemensamt agerande.

På gång
Sedan våren 2015 får SIR råd stöd av Sveriges regering 
i inrättandet av en administrativ funktion och för att 
stötta samarbetet mellan religiösa samfund i Sverige. I 
dag samlar rådet och förmedlar erfarenheter från in-
terreligiösa arbeten som pågår för att kunna fördjupa, 
utveckla och sprida kunskap om olika religioner i Sve-

rige. Rådet utvecklar och organiserar ett utåtriktat arbete för att motverka antisemitism, muslim-
hat och andra hot mot religionsfriheten. SIR samverkar med olika samfund, ungdomsorganisa-
tioner och myndigheter.

Under 2016 samverkar SIR med SST och DemokratiAkademin i initiativet ”Ledarskap, religion 
och demokrati”, ett utbildningsprogram för unga ledare inom trossamfunden i Sverige.

Läs mer på www.interreligiosaradet.se eller följ resan på facebook.com/interreligiosaradet

Elias Carlberg, SIRs samordnare

Representanter för SIR och Vägra hata-kampanjen 
tillsammans med kulturminster Alice Bah Kuhnke

Budkavalen läses upp av Biskop Eva Brunne. 
FOTO: MAGNUS ARONSSON
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Uttalande från Sveriges Interreligiösa Råd till manifestationen Vägra hata!  
 
Över hela världen förekommer våld i religionens namn. I Sverige utsätts judiska institutioner, 
kyrkor och moskéer för vandalisering och skadegörelse; människor trakasseras och attackeras 
för att de bär sina religiösa symboler. Det är oacceptabelt i ett samhälle som värnar allas rätt att 
tro, uttrycka och praktisera sin religion.  

Som företrädare för olika religioner och trossamfund i Sverige tar vi bestämt avstånd från 
aggressivitet, hat och våld med religionens förtecken, både när vi blir måltavla och när det 
skapas i våra egna sammanhang. Vi vill i stället lyfta fram religionernas möjlighet att bidra till 
samhällsbyggande och demokratisk utveckling i Sverige och världen. I våra religioner finns en 
etik som betonar ärlighet, rättvisa, vikten av att bry sig om andra och att sträva efter det 
gemensamma bästa. Människor med olika religiös tillhörighet tror olika, men förenas i strävan 
efter det goda. Vi vill stå upp för religionsfriheten och Vägra hata! 

Alla, troende och icke-troende, har till uppgift att försvara det demokratiska samhällets 
religions- och trosfrihet. Troende i olika samfund vill stödja varandras rätt att utöva sin tro. Vi 
vill också uppmana politiska företrädare, myndigheter, civilsamhällets organisationer och alla 
som värnar rättvisa och fred att stå upp för att Vägra hata!  

Företrädare för olika religioner i Sverige förenas i detta ställningstagande mot 
religionsfientlighet, muslimhat och antisemitism. Denna text är antagen av Sveriges 
interreligiösa råd som fungerar som en nationell mötesplats för religiösa ledare. Genom detta 
upprop vill vi som har undertecknat uppmuntra till solidaritetsmanifestationer: Vägra hata! 

Låt nu budkavlen gå vidare! 
För Sveriges interreligiösa råd den 22 december 2014 
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Under 2015 publicerade Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor 
(MUCF) en rapport där man har undersökt hur trossamfund och religiösa fören-
ingar ser på sin tillvaro i Sverige. Undersökningen ger en aktuell bild av hur sam-
fundens kontakter med det offentliga ser ut, men också under vilka ekonomiska 
förutsättningar man verkar och hur verksamheten ser ut. 

R
apporten villkor för ideella föreningar och trossamfund 
– civila samhällets villkor 2014 bygger på en enkätundersökning riktad till ett urval 
på 2 000 organisationer. MUCF har ställt frågor till ideella föreningar, Svenska kyr-
kans organisationer samt övriga trossamfund och religiösa föreningar. Intressant 

för SSTs del är framförallt den sistnämnda kategorin där man troligen kan hitta flera av de stats-
bidragsberättigade trossamfunden och deras lokala församlingar. 

Mindre beroende av bidrag 
I rapporten framkommer att trossamfund/religiösa föreningar i Sverige upplever sig mindre be-
roende av bidragsmedel från det offentliga än övriga ideella föreningar, både när det gäller att be-
kosta kärnverksamhet men också i utvecklingen av verksamhet.  De största inkomsterna, uppger 
man, utgörs av gåvor/offer från enskilda personer, försäljning av varor och medlemsavgifter. Vad 
gäller de mål man har, och den verksamhet man bedriver uppvisar religiösa sammanslutningar 
större bredd jämfört med övriga ideella föreningar generellt. Med andra ord är gudstjänstfirandet 
bara en av flera delar i trossamfundens agenda, vid sidan av social verksamhet och undervisning.

Lagar och regler hämmar inte – men kontakter och kunskap saknas
Ett fåtal av trossamfunden/religiösa föreningar i undersökningen upplever att det finns lagar och 
regler som hämmar deras möjligheter att bedriva eller utveckla sin verksamhet. Detta pekar på 
att de formella ramarna för att existera och verka är goda. Däremot upplever många trossamfund/
religiösa föreningar problem i kontakterna med det offentliga. Jämfört med Svenska kyrkans 

Ny rapport om
levnadsvillkor för trossamfund  
och religiösa föreningar i Sverige
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organisationer och de ideella organisationerna 
är det mycket mindre vanligt att delta i olika 
former av dialoger med den offentliga sfären 
(kommuner, landsting/regioner eller staten). 
Man konstaterar också i undersökningen att 
det är betydligt mindre vanligt att de religiösa 
föreningarna och trossamfunden deltar i råd, 
samverkansorgan och referensgrupper med 
kommunen. De blir också mindre grad kontak-
tade av tjänstemän eller politiker som vill råd-
göra i någon fråga på kommunal nivå. Detta 
jämfört med Svenska kyrkans organisationer. 
Vidare uppger övriga religiösa föreningar och 
trossamfund att offentliga tjänstemän saknar 
kunskap om den egna organisationens villkor, 
och att tjänstemännen inte heller bidrar till en 
öppen och ömsesidig dialog.

Bekräftar utmaningar framåt
Rapporten Villkor för ideella föreningar och trossamfund bekräftar svart på vitt en problematik 
som SST kände till och som ofta lyfts fram av de statsbidragsberättigade trossamfunden. Detta 
gäller särskilt utmaningarna med att få sina röster hörda gentemot den offentliga sektorn och att 
få vara med i forum för dialog och samverkan mellan civilsamhälle och det offentliga. Här kan 
vi på SST se att det finns mycket kvar att göra och att SST fortsatt också kan spela en viktig roll. 
Att höja begränsade kunskaper hos tjänstemän i kommun och stat rörande trossamfund är något 
som SST ständigt engagerar sig i och troligen kommer få lägga mer och mer resurser på – så tycks 
utvecklingen se ut just nu i alla fall.

Det som är positivt i rapporten är – som MUCF själva skriver – att ”rapporten synliggör tros-
samfunden som civilsamhällesaktör på ett sätt som vi tidigare inte har kunnat visa i våra upp-
följningar”. Även här finns det upplysningsarbete för trossamfunden och SST att arbeta med. l

VILLKOR FÖR
ideella föreningar och trossamfund

CIVILA SAMHÄLLETS VILLKOR 2014

Omslag A4.indd   1 2015-10-01   09:09:48

Ny rapport om
levnadsvillkor för trossamfund  
och religiösa föreningar i Sverige
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Utbetalda statsbidrag 2015
Statistik 2014
Nämndens ledamöter 2016-17
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2015 Utbetalda statsbidrag 
organisationsbidrag och projektbidrag ( i kronor) 

Frälsningsarmén  1.046.696 342.000   

Equmeniakyrkan 9.960.455 2.033.696   

Evangeliska frikyrkan  3.518.544 1.261.278  120.000 

Pingströrelsen 8.217.443 713.888  30.000 

Sjundedags adventist samfundet 280.156 25.000   

Svenska alliansmissionen  1.558.428 38.400  50.000 

ELM-Bibeltrogna vänner 39.000    

Evangeliska fosterlands-stiftelsen 3.194.261 69.800   

Gemensamma församlingar  120.000   

Estniska evangelisk-lutherska kyrkan 326.104 108.625   

Lettiska evangelisk-lutherska kyrkan 160.051    

Ungerska protestantiska kyrkan 267.795    

Danska kyrkan 115.000    

Norska kyrkan 300.000    

Isländska kyrkan 100.000    

Anglikanska kyrkan 253.174    

Romersk-katolska kyrkan  5.913.489 2.845.453   

OÖKER
- Finska ortodoxa kyrkan 143.303    

- Grekisk ortodoxa kyrkan 930.124    

- Makedonisk ortodoxa kyrkan 447.512 200.000 200.000  

- Rumänska ortodoxa kyrkan 448.332 420.000   

- Ryska ortodoxa kyrkan, ekum. patr. 121.503   30.000 

- Ryska ortodoxa, moskv. patr.    29.352 

- Serbisk ortodoxa kyrkan 2.013.923 360.680 160.000  

- Svenska ortodoxa prosteriet 160.785    

- Armenisk apostoliska kyrkan 196.855 1.620.000   

- Eritreanska ortodoxa kyrkan 179.353    

FÖRSAMLINGAR INOM ORG.BIDRAG PROJEKTBIDRAG

Lokal-
bidrag inkl. 
medel till 
säkerhets-
höjande 
åtgärder

Etable-
rings-
bidrag

Särskilt 
utbild- 
nings-
bidrag

(Var av 
medel till 
säkerhets-
höjande 
åtgärder)
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- Etiopiska ortodoxa kyrkan 219.610   30.000 

- Koptisk ortodoxa kyrkan 223.124    

- Antiokiska ortodoxa kyrkan  40.000   60.000 

- Syrisk ortodoxa kyrkan  3.069.992 220.000   

- Syrisk ortodoxa ställföreträdarskapet  620.000   

- Österns assyriska kyrka 440.283    

- Bulgarisk ortodoxa kyrkan 4.025    

Judiska Centralrådet 648.261 270.000 200.000  

Islamiska Samarbetsrådet
- Förenade islamiska föreningar 2.354.514 287.520 287.520 120.000 10.000

- Islamiska kulturcenterunionen 722.519 160.000 160.000 120.000 110.000

- Sveriges muslimska förbund 2.458.100 171.753 137.628  20.000

- Svenska islamiska församlingarna 1.094.871 320.000 320.000 120.000 

- Islamiska shia samfunden 1.332.514 200.000 200.000 157.000 25.000

- Bosniska islamiska samfundet 908.401 2.094.000   

Sveriges buddhistiska samarbetsråd 363.120 240.000 160.000 132.000 

Mandeiska sabeiska trossamfundet  40.000 2.042.853  275.000 

Totalt 53.811.620 16.784.946 1.825.148 1.273.352 165.000

Dessutom har följande bidrag utbetalats:  Verksamhetsbidrag
Bidrag till teologiska institutioner 900.000
Andlig vård inom sjukvården + verksamhetsutveckling 9.161.648

2015 Utbetalda statsbidrag 
organisationsbidrag och projektbidrag ( i kronor) 

FÖRSAMLINGAR INOM ORG.BIDRAG PROJEKTBIDRAG

Lokal-
bidrag inkl. 
medel till 
säkerhets-
höjande 
åtgärder

Etable-
rings-
bidrag

(Var av 
medel till 
säkerhets-
höjande 
åtgärder)

Särskilt 
utbild- 
nings-
bidrag
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Frälsningsarmén   600.000
Equmeniakyrkan  1.600.000
Evangeliska frikyrkan   650.000
Pingströrelsen  1.300.000
Svenska alliansmissionen   300.000
Evangeliska fosterlands siftelsen  550.000
Romersk-katolska kyrkan   1.350.000

OÖKER
- Eritreanska ortodoxa kyrkan  200.000
- Etiopisk ortodoxa kyrkan  200.000
- Koptisk ortodoxa kyrkan  200.000
- Antiokiska ortodoxa kyrkan  100.000
- Syrisk ortodoxa kyrkan   700.000
- Österns assyriska kyrka  200.000

Islamiska Samarbetsrådet
- Förenade islamiska föreningar  400.000
- Islamiska kulturcenterunionen  200.000
- Sveriges muslimska förbund  450.000
- Svenska islamiska förs.  200.000
- Islamiska shia samfunden  300.000
- Bosniska islamiska samfundet  200.000

Sveriges buddhistiska samarbetsråd  100.000
Mandeiska sabeiska trossamfundet  200.000

Totalt  10.000.000
 

FÖRSAMLINGAR INOM: FLYKTINGARBETE

2015 Utbetalda statsbidrag 
flyktingarbete ( i kronor) 
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2014 Statistik (som ligger till grund 
för uträkningen av SST:s organisationsbidrag 2015)

Antal bidragsgrundande* personer (betjänade) i trossamfund 
relaterade till SST 31 december 2014

SAMFUND BIDRAGSGRUNDANDE PERSONER*

Alevitiska riksförbundet 3 556
Anglikanska kyrkan 3 516
Antiokiska ortodoxa kyrkan 634
ELM - bibeltrogna vänner 2 303
Estniska evangelisk-lutherska kyrkan 4 719
Lettiska evangelisk-lutherska kyrkan 1 916
Evangeliska fosterlandsstiftelsen, EFS 42 423
Frälsningsarmen 11 771
Islamiska församlingar 110 000
Judiska församlingar 8 414
Equmeniakyrkan 127 378
Evangeliska frikyrkan 49 447
Mandeiska sabeiska samfundet 7 606
Ortodoxa och österländska kyrkor  
- Armeniska apostoliska kyrkan 2 375
- Bulgariska ortodoxa kyrkan 800
- Eritreanska ortodoxa kyrkan 2 666
- Etiopiska ortodoxa kyrkan 2 870
- Finska ortodoxa kyrkan 1 500
- Grekisk ortodoxa kyrkan 17 500
- Koptiska ortodoxa kyrkan 2 915
- Makedoniska ortodoxa kyrkan 6 000
- Rumänska ortodoxa kyrkan 6 100
- Ryska ortodoxa kyrka av Konstantinopel 1 500
- Serbiska ortodoxa kyrkan 27 855
- Svenska ortodoxa prosteriet 2 174
- Syrisk ortodoxa ärkestiftet 26 094
- Syrisk ortodoxa patriarkatets ställföreträdarskap 24 302
- Österns assyriska kyrka 6 112
Pingströrelsen 110 762
Romersk-katolska kyrkan 109 967
Ryska ortodoxa kyrkan, Moskva 2 414
Sjundedags Adventistsamfundet 3 547
Svenska Alliansmissionen 20 217
Sveriges Buddhistiska Samarbetsråd 4 812
Ungerska Protestantiska kyrkan 5 419

Totalt 761 584

* Bidragsgrundande 
personer är medlem eller 
registrerad deltagare i 
verksamhet som organi-
seras av trossamfund eller 
församling.
Kursiva siffror är uppgifter 
från 2011. Under en 
treårsperiod har dessa 
siffror legat fast medan 
samfunden arbetar med 
att kvalitetssäkra med-
lemsstatistiken.

Övriga upplysningar
Fr.o.m. 2000 är Danska, Norska 
och Isländska kyrkorna i 
Sverige bidrags-berättigade 
genom SST. Dessa kyrkor är i 
stor utsträckning ”sjömans-
kyrkor”. Några statistiska 
uppgifter från dessa kyrkor 
redovisas tills vidare inte.

Statistikuppgifterna från 
samfunden har mycket olika 
karaktär. Bakom flertalet 
av uppgifterna ligger en 
noggrann redovisning från 
samfunden. En del uppgifter 
är dock mer osäkra och har 
bearbetats av SST:s Analys-
grupp.

Mandeiska sabeiska 
samfundet samt Alevitiska 
riksförbundet är nya för i år. 
Antiokiska ortodoxa kyrkan 
samt den Ryska ortodoxa 
kyrkan av Moskva patriarkatet 
kommer att ingå i OÖKER, 
men eftersom resterande 
OÖKER inte anmäler ny sta-
tistik i år hanteras dessa två 
trossamfund separat.
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2016-2017 
SST:s nämnd

Olle Alkholm, ordförande 
Equmeniakyrkan
Box 14038
167 14 Bromma
08-580 031 00
olle.alkholm@equmeniakyrkan.se

Thomas Bab 
Bellmansgatan 24, 4tr 
118 47 Stockholm 
070-812 73 52
tbab@comhem.se

Lars-Gunnar Jonsson
Svenska Alliansmissionen
Västra Storgatan 14 
553 15 Jönköping
036-30 61 60, 073-381 49 02
lars-gunnar.jonsson@alliansmissionen.se

Helena Hummasten
c/o FIFS
Kapellgränd 10
116 25 Stockholm 
08-509 109 24, 073-685 53 54
helena.hummasten@fifs.se
 
Toader Doroftei
Blickavägen 29
146 50 Tullinge
08-607 44 20
073-600 03 37
bors.td@hotmail.com

Nämndledamöterna sitter på två år och tillsätts av regeringen.

NÄMNDEN LEDAMOT  ERSÄTTARE

Helén Friberg 
Equmeniakyrkan Region Svealand
Vasakyrkan
Vasagatan 6, 703 54 Örebro
08-641 65 98, 070-312 44 74
helen.friberg@equmeniakyrkan.se

Agneta Condén-Knutsson 
Sandgärdsgatan 30
723 36 Västerås
021-14 56 60, 070-438 17 53
condenknutsson@yahoo.se

Cahtrine Nygren
Evangeliska Frikyrkan
Box 1624
701 16 Örebro
070-303 71 00
cahtrine.nygren@efk.se

Mustafa Setkic 
Tallåsvägen 51
163 43 Spånga 
08-653 68 21, 070-745 85 41
mustafa.setkic@izb.se
 

Berjouhie Wartanian
Skäftingebacken 9, 2 tr
163 67 Spånga
070-780 98 56
vivvi_wartanian@hotmail.com
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2016-2017 
SST:s nämnd

Trudy Fredriksson
Stupan, Solbo, Oppeby 246 
710 41 Fellingsbro
0581-63 30 73 
076-205 27 09
trudy@ktg.nu

Annika Wahlund Gunnarsson 
EFS, Box 23001 
750 23 Uppsala
018-430 25 10, 072-158 0210
annika.gunnarsson@efs.nu

Staffan Livehed 
Katolska Biskopsämbetet 
Box 4114, 102 62 Stockholm
08-462 66 08
staffan.livehed@katolskakyrkan.se

Madeleine Hansson 
Pingst ffs, Box 15144
167 15 Bromma
08-608 96 16
076-536 96 16
madeleine.hansson@pingst.se

NÄMNDEN LEDAMOT  ERSÄTTARE

Arhimat Alkhamas 
Hovslagargatan 49
194 31  Upplands Väsby
070-481 80 45
arhimat@hotmail.com

Christer Blomberg 
Stamgatan 67 
125 74 Älvsjö
08-562 282 00 
christer.blomberg@fralsningsarmen.se

Helena D’Arcy 
Västeråker-Lunda 21 
755 91 Uppsala
076-850 91 93
helena.darcy@respektlivet.nu

Peter Lindskog 
Pingst ffs, Box 15144
167 15 Bromma
08-608 96 00
070-257 91 15
peter.lindskog@pingst.se

Övriga adresser
Angående ledamöter i SST:s råd, samt adresser till bidragsberättigade samfund, hänvisar vi till 
SST:s hemsida www.sst.a.se under fliken kontakt.



Nyfiken på SST?
Besök SSTs hemsida: www.sst.a.se

Göran Larsson

Islam och muslimer 

i Sverige – 

en kunskapsöversikt 

SST:s skriftserie

Nr 4 Beställ, ladda ner SST:s skriftserie

Beställ, ladda ner övrigt material och 
rapporter

Prenumerera på SST:s nyhetsbrev 
på info@sst.a.se
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