Rapport från kansliets studieresa till USA,
Washington och Boston, 4 - 13 okt 2016

 hur arbetet mot till exempel antisemitism och
islamofobi är upplagt och fungerar,
 och hur trossamfunden samverkar med det
offentliga i arbetet mot våldsbejakande
extremism samt hur statens arbete är upplagt.

Deltagare:
Från SST:s kansli: Generalsekreterare Åke
Göransson, Gunnel Andréasson, Inger Carnbo, Åsa
Hole, Ingmarie Kaan, Göran Larsson, Simon
Sorgenfrei, Örjan Wallin

Till detta som extra krydda - och kryddstarkt blev
det ibland - var att vi kom mitt i slutspurten av den
amerikanska presidentvalskampanjen. Det ställde
många frågor kring demokrati, val och politik.

Upplägg:
Avresa tisdagen den 4 oktober till Washington,
onsdag till fredag studiebesök, lördag 8 tim
tågresa till Boston. Söndag fridag fram till kvällens
presidentvalsdebatt.
Måndag
–
onsdag
studiebesök och avslut. 13:e oktober resdag åter
till Sverige eller privata besök. Vid alla de olika
mötena presenterades SST:s arbete liksom alla
närvarande.

Onsdagen den 5 oktober:
Planeringen av de två första dagarnas besök
ansvarade Zachary J. Abramovitz från USA:s
utrikesdepartement
för.
Rolanda
Hirsch,
Kontorschef för Nordiska och Baltiska frågor,
guidade oss vant igenom besöken.

Inledning:
SST:s kansliresa gick i år till USA under 10 dagar i
oktober. Washington besöktes för att framförallt
få ett nationellt perspektiv från hur olika
departement och liknande arbetar tillsammans
med, och relaterar till, trossamfunden. Boston gav
exempel på hur konkret arbete och samarbete kan
se ut när det gäller krisberedskap och andlig vård
samt hur några trossamfund ser på sin egen
situation och relation till det offentliga. Besök på
Harvard University gav möjlighet att höra hur
akademin ser på en del av dessa frågor.

9:30 State Department, Office of Religion and
Global Affairs, ORGA. Shaun Casey, Special
Representative for Religion and Global Affairs

Utgångspunkten för vår studieresa var att se på:
 vilken roll trossamfunden spelar i USA i relation
till stat och samhälle,
 hur trossamfunden samarbetar med andra
aktörer inom civilsamhället,
 hur trossamfunden ser på sin egen roll i och
bidrag till samhället,
 statens och det offentligas förväntningar på
trossamfunden,

Entrén i State department, Washington

Casey presenterade organisationen vilken
grundats för tre år sedan av John Kerry.
Nuvarande stab består av trettio personer. Enligt
Casey är ORGA:s övergripande ansvar att arbeta
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 ”Build communities of trust, BCOT” och
”Address all needs”. Detta arbete syftar till att
stärka kontakterna och förtroendet mellan
trosgrupperna och regeringen, polisen och
andra myndigheter.
 Engagera sig i specifika frågor, som exempelvis
terrorismbekämpning. Ett sätt för det senare är
att etablera samarbete mellan staten och
specifika bostadsområden, för att bland annat
skapa medvetenhet om radikalisering och
arbetet mot terrorism i områdena.

för amerikansk policy rörande religions- och
religionsfrihetsfrågor globalt. I detta ingår tre
uppdrag:
 att agera rådgivande instans och expertorgan i
de fall religion på något sätt hamnar på
utrikesministerns bord.
 att öka kapaciteten för religiösa aktörer och
etablera offentligt religiöst engagemang. I
detta arbete försöka man nå och entusiasmera
lekfolk och representanter för vad man kallar
”levd religion”, snarare än religiösa experter
och ledare.
 att vara den första kontakten för forskare,
religiösa ledare och sekulära krafter för att
hjälpa dem att orientera sig i det religiösa
landskapet, speciellt i frågor som rör religion
och globala angelägenheter, liksom religion
och utrikespolitik.

12:45 White House Office of Faith Based and
Neighborhood partnership med Melissa Rogers

Inom ORGA finns speciella representanter för:
 The Muslim Community
 Islamic co-operations
 att bevaka och bekämpa anti-semitism
Nationellt engagerar man trossamfunden i arbetet
med den pågående flyktingkrisen. På frågan om
hur man arbetar för att bidra till integration av
muslimer berättar Casey att de fokuserar på:
 Boendefrågor - Det är viktigt både att
minoritetsgrupper har bra boenden, som att de
är spridda över landet istället för i enklaver.
 Att de är välintegrerade i det offentliga livet
 Att stärka politiska ledare som arbetar för ett
pluralistiskt samhälle

SST i White House office med Melissa Rogers

Detta kontor inrättades år 2000. Det var den
första avdelningen med ordet ”faith” eller
”religion” i namnet, vilket lett till en hel del
diskussion. Avdelningens ändamål är att i
samarbete med trossamfunden möta utsatta
gruppers behov, exempelvis vid katastrofer, men
även vad gäller fattigdomsbekämpning med mera.
Detta arbete kan vara finansiellt eller ickefinansiellt. Ekonomiskt stöd har bland annat getts
till akuta frågor som att förhindra undernäring
bland barn i en viss situation. Det vanligaste är
dock att man arbetar med information och
organisation som till exempel att ta fram
infrastrukturer för att hjälpa trossamfund/grupper
i deras arbete vid naturkatastrofer och liknande.
Avdelningen fungerar som expertorgan i det
som rör religionsfrågor generellt, men är även
engagerad i skol- och utbildningsfrågor.
Generellt försöker man hålla en pragmatisk linje
och bortse från teologiska frågor för att istället
utnyttja trossamfunden som sociala nätverk och
resurser i allt från fattigdomsbekämpning,
utbildningsfrågor till katastrofhjälp.

11:00 Bureau of Counterterrorism and
Countering Violent Extremism, med chefen F.
Zaid samt Mike Duffin och Layla Saleh
Örjan inledde med att redogöra för arbetet kring
säkerhetsfrågor, social oro och radikalisering i
Sverige. Zaid berättade därefter om deras
förebyggande arbete vilket bland annat innebär:
 Ett brett engagemang inom de sociala, etniska
och religiösa grupper där risker för
radikalisering är stor. Försök att identifiera
bakgrunden till missnöje och frustration och
åtgärda detta, samt kartlägga ”muslimsk liv och
vardag”.
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13:00-15:00 Department of Homeland Security,
Office of Civil Rights and Civil Liberties, Community
Engagement Section

Torsdagen den 6 oktober
10:30 Ambassador-at-Large for International
Religious Freedom, David Saperstein och hans
stab vid U.S. Department of State

Homeland
Security
startades efter attacken
11 september 2001 för
att samla och öka
kommunikationen
mellan olika avdelningar
inom den amerikanska
administrationen.

Saperstein redogjorde för sitt tidigare arbete kring
bland annat religionsfrihet och USA:s utrikespolitik
och diplomati. Han anser att det största hotet mot
religionsfriheten är:
 Non-state actors (till exempel Boko Haram)
som agerar i någons religions namn för att
påtvinga deras tolkning av deras specifika tro.
 Lagar om blasfemi och apostasi. Dessa lagar
rättfärdigar ofta våld och förtryck av
oliktänkande.
 Konflikter längs olika gränser och ifrågasatta
områden (till exempel Kashmir)
 Kontroll av religionstillhörighet kan leda till
ökad registrering av medborgares åsikter som i
sin tur kan leda till hot mot friheter som
mänskliga rättigheter.

Avdelningens chef Kareem W Shora tog emot.
Homeland Security kan bäst beskrivas som en
paraplyorganisation med 22 olika avdelningar med
olika ansvarsområden såsom gränskontroll,
immigration, presidentens säkerhet m.m.
Avdelningen som vi besökte har hand om frågor
som rör Human Rights. Utöver en allmän
genomgång av Homeland Security fick vi bland
annat en presentation av hur man jobbar med
insatser mot våldsbejakande extremism genom
programmet ”Community Awareness Briefing”
(CAB).

Frågan om religionsfrihet hänger nära samman
med frågor som rör det civila samhället och dess
status i världen.
Flera av de forna sovjetstaterna har idag stora
utmaningar när det gäller religionsfrihet. Många
religiösa grupper har där fått allt svårare att utöva
sina rättigheter att åtnjuta religionsfrihet. Många
grupper har blivit hårdare kontrollerade och
upplever förföljelser. Detta är ett exempel på att
det civila samhället är svagt och vilket får en
negativ effekt på religionsfriheten.

Från utbildningsmaterialet om extremismbekämpning

En viktig insats är att undersöka och se till att man
inte bedriver profilering på religiös eller etnisk
grund. Istället vill Homeland Security skapa en
medvetenhet om varför man arbetar som man
gör. Hoten är både externa och interna (ca
300 000 amerikaner räknas som associerade med
Sovereign Citizens, Timothy McVeil, Michael Page
och skjutningarna i ett Sikh tempel i Milwakee).

När det gäller västereuropa är det framför allt
den växande anti-semitismen och islamofobin som
är ett hot mot religionsfriheten enligt Saperstein.
Men
kampen
mot
terrorismen,
och
värdekonflikter, kan skapa motsättningar vilka kan
få negativa konsekvenser för individers rättigheter
och religionsfrihet.
Alla amerikanska ambassader lämnar årligen in
en rapport om religion och religionsfrihet i det
land de befinner sig (idag 199 länder).
Rapporterna sammanställs sedan av kontoret.
Fokus är främst på problem och hot mot
religionsfrihet.
Sapenstein
berättade
hur
informationen samlas in och resonerade bland
annat om kvalitén på rapporten.

15:30 Sojourners
Möte med Rob Wilson-Black CEO och Peter
Armstrong
Sojourners är en non governmental organisation
(NGO) som har funnits i 40 år. Sojourners startade
i samband med Vietnamnkriget och frågor
relaterade till det och till medborgarrörelsen. I
rörelsen finns en tydlig koppling mellan
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kristendom och frågor om fattigdom, krig och
rasism.
Som
skattebefriad
(Non-profit
Organisation) får Sojourners dock inte arbeta
partipolitiskt. Målet är att ge röst till de svaga och
utstötta i samhället samt att stoppa rasism och
förföljelser av individer på grund av till exempel
sexuell läggning eller religion. Sojourners driver
”lobbyverksamhet” (advocacy work) i olika
politiska organ (kongressen, Vita Huset, etc).
Grunden är baserad på rörelsens förståelse av
kristendom i evangelikal/ekumenisk riktning.
Sojourners tidskrift når ut till cirka 4-6 miljoner i
USA, men också till grupper utanför landet, även i
Sverige. Rörelsen försöker att skapa nätverk och
samarbetsformer med andra religiösa och NGOgrupper. Bland annat säger Sojourners nej till
drönare.

13:30 Besök på svenska ambassaden, Anna
Hammarlund Blixt, ambassadråd och chef för den
politiska avdelningen.

Svenska ambassaden i Washington

Hammarlund Blixt redogjorde för ambassaden
som sådan och sitt eget arbete vars huvudsakligen
del är säkerhetspolitiska frågor. Därpå följde en
informell diskussion om det politiska läget i USA,
samt kring SST:s erfarenheter och reflektioner
efter de tidigare besöken under föregående dagar.

Fredagen den 7 oktober:
10:00 Baptist World Alliance (BWA) huvudkontor i
Falls Church, VA, generalsekreterare Nevil Callam
BWA
är
en
samarbetsorganisation
för
baptistsamfund i 122 länder världen över. Dessa
inkluderar sammanlagt närmare 120 miljoner
människor.
Callam
presenterade baptismens
fyrahundraåriga
historia och BWA:s
verksamhet
i
synnerhet.
Han
underströk
att
BWA är en internationell och inte
en
Nordamerikansk organisation.
Fokus i presentationen låg på BWA
som globalt nätBWA:s generalsekreterare
Nevil Callam
verk, och deras
arbete kring MR-frågor, socialt arbete,
religionsfrihets- och jämlikhetsfrågor. BWA är
engagerade i flyktingkatastrofen, speciellt med
fokus på Syrien. Viktiga drivkrafter är arbetet med
att hjälpa personer i nöd och frihets- och
rättvisefrågor, enligt Callam. Arbetet mot rasism,
främlings-fientlighet och inte minst islamofobi
diskuterades också.

16:00 United State Conference of Catholic
Bishops (TBC) var inplanerat men blev inställt i
sista stund.

Lördagen den 8 oktober:
09.25 Tåg: Washington – Boston 17:20,
Boende på Boston Omni Parker House Hotel

Söndagen den 9 oktober:
Söndagen var fri för valfria aktiviteter såsom
besök hos religiösa grupper, på historiska platser
och utflykt i omgivningarna. Vid middagstid
möttes alla för att på storbildsskärm följa den
andra valdebatten av tre mellan de två presidentkandidaterna Donald Trump och Hillary Clinton.

Valarbetare?
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Shul (Skola). Som mest fanns det i Boston på 1920talet kring 50 synagogor. Idag finns det en stor.
Vilna Shul driver en verksamhet kring utbildning
och kultur. I lokalen firas inte Sabbat eller andra
religiösa högtider, utom i undantagsfall. Grupper
av studenter och familjer har börjat söka sig till
Vilna Shul för religiösa samlingar.

Måndagen den 10 oktober:
10.00 The Muslim American Society of Boston
Cultural Center, MAS, möte med Muhammad Ali
Salaam.
Måndagen var Columbus Day, en helgdag, i alla
fall när det gäller offentliga arbetsplatser. Därför
började dagen med besök hos The Muslim
American Society of Boston Cultural Center på 100
Malcolm X Blvd.

Boston center for Jewish culture

Enligt Kramer Franck så är det lätt att leva som
jude i Boston. Det finns dagis, förskolor och skolor
som är judiska. Antisemitiska händelser är
sällsynta men dyker upp i samband med händelser
i Mellanöstern. Antisemitismen i Sverige var känd
av henne genom rapporter och nyheter. Hennes
lösning på antisemitismen i Sverige var något
drastisk: ”Jag förstår inte varför judarna i Sverige
inte bara tar och flyttar till Israel.” När vi
berättade om de säkerhetsarrangemang kring
synagogorna i Sverige som SST bland annat stöder
så visade hon deras säkerhetsarrangemang de
nyss installerat. Det var ett titthål i dörren så att
man kunde se vem som ringer på när man har
stängt.

Muhammad Ali Salaam utanför det center han grundat

Vi togs emot av Muhammed Ali-Salaam. Till
vardags arbetar han på Justitiedepartementets
kontor i Boston på avdelningen för kontakter med
civilsamhället. Han är engagerad i MAS Boston
men är också den som ligger bakom byggandet av
detta kulturcenter och moské till minne av sin
mor. Borgmästaren i Boston lät uppkalla det lilla
torget utanför byggnaden efter honom. Centret
innehåller en moské, begravningsverksamhet,
MAS verksamhet, skola, bibliotek, samlingsrum,
café, bok- och presentbutik, m.m.

Tisdagen den 11 oktober:

MAS Boston startades av studenter som ville
översätta den tolkning av Islam de hade med sig
från sina hemländer till amerikanska förhållanden.
Det gällde frågor kring korantolkning och
utläggning, socialt ansvar, utbildning, ledarskap
och interreligiös dialog. MAS har spritt sig till fler
städer.

09:00 Boston City Council
SST:s möte med Bostons företrädare började med
kontakt med Mayor Martin J.Walsh. Han var själv
bortrest men arrangerade ett möte för SST med
Daniel Mulhern, the Mayor´s Director of Public
Safety. Mötet hölls i Boston City Hall och gav en
inblick i hur stadens satsningar på samverkan med
civilsamhället i allmänhet och trossamfund i
synnerhet har fungerat i Boston. Mulhern, med
bakgrund som åklagare, rekryterades av Mayor
Walsh som sedan sitt tillträde inlett ett
omfattande arbete tillsammans med ett flertal
aktörer för att bekämpa gängkriminalitet,
droghandel och en ökande våldsspiral. Mayor

14:00 Jewish Community Relations Council
På eftermiddagen besökte vi Vilna Shul, Boston´s
center for Jewish culture på 18 Phillips Street. Vi
togs emot av Rosa Kramer Franck som är ansvarig
för verksamheten i detta center. Centret är inrymt
i en gammal synagoga från 1919 byggd av och för
judar från Litauen. Därav namnet Vilna (Vilnius)
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Walsh insåg tidigt vikten av att samverka med
civilsamhällets olika aktörer som stod närmare
folket än stadens styrande och de rättsvårdande
myndigheter som skulle arbeta med problemen.
Mulherns uppdrag att skapa förutsättningar och
initiera
arbete
med samverkan mellan
civilsamhällesaktörer
och
stadens
olika
avdelningar innebar bland annat arbete med att
nå trossamfunden. En engagerad pastor, Rev.
Jeffrey Brown, kontaktades och blev en viktig
kontakt för Mulhern, och var därför också
inbjuden till detta möte med SST.

dessa möten är viktiga visades genom stadens
representation av Mayor J. Walsh och att mötena
äger rum i symboliskt viktiga Eagle Room där
större överenskommelser undertecknas och
presskonferenser hålls.

SST-personal i Eagle Room

13-16 Besök vid Massachusetts General Hospital
Detta sjukhus är ett ledande medicinskt center
och rankat bland de bästa i USA. Syftet med
besöket var att se hur arbetet med den andliga
vården på ett lokalt sjukhus ser ut i USA, jämfört
det arbete som SST ger bidrag till i Sverige.
Ca 17 representanter för Hospital Chaplincy
teamet hade mött upp för en gemensam informell
lunch. John Polk, director of chaplincy hälsade
välkommen och en presentationsrunda gjordes
följd av information om de olika arbetsområdena
och samtal.
I USA är de ”religiösa funktionärerna” anställda
av sjukhuset och inte som i Sverige av lokala
församlingar.
Teamet på General Hospital består av
representanter från många olika trosuppfattningar
och religioner. Där finns exempelvis pastorer och
präster från olika kristna kyrkor, en rabbin, en
imam, en buddhistisk sjukhuskaplan och en kaplan
som företräder humanisterna.
Man är mycket flexibel och alla i teamet ska
kunna ta samtal med patienter oberoende av
vilken religion eller trosuppfattning de har. Men
man refererar vidare till en kollega inom teamet
när en patient uttrycker önskemålet att få träffa
en sjukhuskaplan som företräder samma religion
eller trosuppfattning som man själv känner sig
hemma med. Samtidigt händer det att patienter
ser det positiva i att möta en representant från en
annan trosuppfattning än sin egen, vilket kan ge
många positiva samtal.

Rev. Jeffrey Brown, Åke Göransson och Daniel Mulhern

De gav tillsammans bilden av en nära samverkan
mellan trossamfund och staden Boston.
Trossamfunden arbetar ofta redan med egna
medel för att bekämpa kriminalitet och droger,
och staden har funnit stora fördelar med att via
trossamfunden hitta vägar att närma sig
samhällsproblem
med
dialog
och
medmänsklighet. Trossamfunden har ofta redan
arbete i alla de områden som staden behöver nå
med förebyggande arbeten för att komma till
rätta med samhällsproblem som uppstår.
Trossamfundens trovärdighet som dialogpartner
är mycket stor då det omfattande sociala arbete
som utförs av dem och dess företrädare är kända
av stadsdelarnas invånare.
Att staden och trossamfunden ökat sin samverkan
och tar hjälp av varandra i dialogen med
medborgarna för att komma tillrätta med
gängkriminaliteteten var ett lyckosamt exempel
som Mulhern ville framhålla och som Rev. Brown
kunde beskriva för SST. Under mötet gavs flera
exempel på kontakter med trossamfund i olika
frågor och vikten av de regelbundna mötena
mellan staden och trossamfunden framhölls. Att
6

De religiösa ”funktionärerna” genomgår en
ettårig utbildning, Clinical Pastoral Education, som
är både teoretisk och praktisk för att möta
patienters, anhörigas och sjukhuspersonalens
behov. Man diskuterar också sitt eget
förhållningssätt i olika situationer.
Vi gjorde en rundvandring på sjukhuset och
besökte kapellet där man kan variera religiösa
attribut
beroende
på
den
besökandes
trosuppfattning.
Uppe på sjukhusets tak har man inrättat
”Sinnenas trädgård” med fantastisk utsikt över
Boston. Där kan patienter, anhöriga och personal
finna stillhet och återhämtning i svåra situationer.

SST-personal med Professorerna Harvey Cox och Brian Palmer

Efter mötet med professor Cox promenerade vi
runt stora delar av Harvard campus under ledning
av Palmer. Han visade oss Harvard Yard och visade
bland annat rektors kanslibyggnad vilken
studenterna ockuperade april 2001 i solidaritet
med strejkande personal vid universitetet. Palmer
själv hade talat till deras fördel. Tyvärr har inte
den enkla konstruktionen av att ge sina arbetare
en lön som man kan leva på uppfattats av
universitetsledningen och medan vi var på plats,
femton år senare, pågår åter en strejk, denna gång
bland kökspersonalen. Palmer inledde samtal med
en av de strejkande arbetarna som råkade komma
förbi. Han berättade att ledningen på Harvard inte
är beredda att ge dem den lilla ökning de begärt.

Sinnenas trädgård

Onsdag 12 oktober:
Besök på Harvarduniversitetet i Boston
Besöket inleddes med en gemensam lunch med
professorerna Brian Palmer och Harvey Cox,
(professor Ali Asani skulle deltagit men hade fått
ett sent förhinder). Palmer, som tidigare var
professor vid Harvard, hade kunnat ordna så att vi
fick samtala med den mycket välkände professor
Cox både vid lunchen och i ett seminarierum på
campus därefter.
Cox, född 1929, lämnade sin professorsstol vid
the Harvard Divinity School år 2009. Han har
skrivit ett stort antal böcker med inriktning på
bland annat utvecklingen inom kristenhet och
kristendom i ett globalt perspektiv, speciellt med
tyngdpunkt på så kallad befrielseteologi. Vårt
samtal var lättsamt och Cox talade, tillsammans
med Palmer, bland annat om spänningar i relation
till fred och religion.

Strejkande kökspersonal i samtal med
Åke Göransson och Brian Palmer

Summan av ökningen är lägre än vad Harvard tar
in per månad på uthyrningen av en av sina många
fastigheter. Men nej, det har Harvard inte råd
med.
Efter visningen besökte vi professor Diana Eck,
professor i Comparative Religion and Indian
Studies på Harvard. Hon är även Master of Lowell
House, vilket även är hennes hem, dit hon bjudit
in oss.
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Professor Diana Eck

Till professor Eck var även en svensktalande
forskarstudent inbjuden, Ben Grimm, som
studerat i Sverige. Vi bjöds på ett stort fat
mandariner. Någon tillagad mat kunde hon ju inte
bjuda på då personalen strejkar. Samtalet berörde
bland annat pluralism och religion i Sverige. Åsa
Hole nämnde även att professor Ecks arbete
inspirerat och citerats i hennes egen avhandling.





och fortsätter samarbete kring det och
preciserar vad vi är oeniga om och fortsätter
samtala om det”.
Att stå upp för religionsfrihet i både det egna
landet och i relation till andra kräver att det
finns kunniga personer om religion och
religionsfrihet i alla departement och
myndigheter.
Att arbeta mot våldsbejakande extremism
kräver från statens sida att man formar
allianser för att stärka det goda och genom det
utmana och avslöja de strukturer som vill
underminera demokratin.
Att interreligiöst arbete kräver likabehandling
av trossamfunden från det offentliga liksom av
trossamfunden mellan sig. Det kan röra sig om
vem
som
får
vara
med
kring
sammanträdesbordet till hur man behandlar
varandras medlemmar i utsatta situationer
som t ex på sjukhus.
Trossamfunden roll som påtryckare kring och
synliggörare av sociala orättvisor får inte
riskeras genom villkor kring att inte få peka ut
politiska partier.

Listan skulle kunna göras längre och antagligen
kommer den att fyllas på vart efter alla intryck och
goda samtal fått bearbetas.
Det omväxlande och fullmatade program som
dessa dagar innehöll hade inte varit möjligt utan
generös hjälp av USA:s ambassad i Stockholm och
utrikesdepartementet i Washington. För detta är
vi dem skyldiga ett stort tack. Till detta kom
kansliets egna kontakter och ett fruktbart
grupparbete i olika konstellationer.

Harvarduniversitetet i Boston

Torsdagen den 13 oktober:
Studieresan avslutas. Avresedag.
Avslutning

Stockholm i december 2016
Åke Göransson
Generalsekreterare

Vad var det då vi såg och hörde? Som de korta
dagsanteckningarna ovan visar så finns det några
genomgående teman och drag i det vi mötte.
 En konstitutionell åtskillnad mellan staten och
religion behöver inte betyda ett oberoende av
varandra, utan att man gemensamt definierar i
vad man ska vara beroende av varandra.
 Att vara oense mellan stat och trossamfund
behöver inte betyda att man därför inte kan
samarbete utan som vi hörde i Vita Huset: ”Vid
oenighet så preciserar vi vad vi är överens om
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