En känsla av att

”sky is the limit”
Under hösten 2017 genomfördes den andra omgången av det interreligiösa mentorskapsprogrammet för kvinnor ”Delaktig, stark och synlig”. Arton kvinnor från
ett tiotal olika samfund samlades för fortbildning och inspiration kring ledarskap,
organisation, kommunikation, mänskliga rättigheter och jämställdhet. Vi bad en
av deltagarna, Fatou Janneh, dela med sig av känslan efter avslutat program.

D

elaktig. stark. synlig. Tre ord som har

gett mig så mycket! Mycket mer än vad jag kunde
ana när jag först fick inbjudan att delta i programmet.
När jag kom till första delomgången av programmet, i slutet av
augusti, möttes jag av sjutton kvinnor – alla från olika bakgrund.
Det var både de med rötter i en svenskspråkig majoritetskultur
men också andra kvinnor med ursprung i länder som Turkiet,
Irak och Indien. Dessutom med väldigt olika religiösa övertygelser. Min första reaktion var att ta in så mycket intryck som möjligt Fatou Janneh
för att kunna se hur jag passar in och hur jag skall kunna agera. Stämningen var positiv från allra
första dag och jag upplevde att alla i gruppen kände sig avkopplade.
Vår kursledare, Hanna Gerdes, hade en energi och ett engagemang som smittade av sig på gruppen. Jag kände redan från start att det här programmet kommer att ge mig nytta i min roll som
ledare inom mitt eget trossamfund, Svensk-senegambiska trossamfundet. Jag fick känslan bekräftad när Hanna påpekade att programmet var det första i sitt slag och ”history in the making”. Jag
kände mig lyckligt lottad att få vara med på en sådan resa.

de var en rad färgstarka och inspirerande kvinnor som föreläste för oss under programmets tre tillfällen. Var och en berättade på ett personligt sätt om de resor de har varit med
om och hur de hanterade att vara kvinnor – som gör skillnad – i denna konstant mansdominerande värld. Och dessutom gör det med stor framgång! Till dessa kvinnor vill jag bara säga: ”Hats
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Sedan 2015 driver myndigheten
en satsning med syfte att möjligöra
fördjupande diskussioner kring kvinnors makt, representation och medverkan inom trossamfunden. Satsningen har kommit till stånd i samråd
med trossamfunden själva med stöd
från interreligiösa organ som Sveriges ekumeniska kvinnoråd (SEK)
och Sveriges interreligiösa råd (SIR).
Satsningen planeras fortsätta även
under 2018. Syftet med detta projektet är att:
• Stimulera diskussioner och medvetenhet om kvinnors makt, representation och medverkan inom
trossamfunden.

off ladies”. Två kvinnor lämnade särskilt djupa spår hos
mig: prästen Ewa Lindqvist Hotz och riksdagspolitikern
Birgitta Ohlsson. Jag känner en stor respekt och beundran för dessa två kvinnor och de kommer att förbli mina
förebilder.

• Stärka kvinnors nätverk mellan
olika organisationer.
• Ge redskap till kvinnor att öka
sitt inflytande och utvecklas som
ledare

i de diskussioner och workshops vi hade under programmet fick jag också bekräftat en del av de svårigheter och utmaningar som möter oss som kvinnliga ledare,
oavsett organisation, religion eller institution. Att samtala
kring detta med vår grupp har gett mig hopp och bekräftelse att jag har möjlighet att kunna lyckas i min ledarroll
inom Svensk senegambiska trossamfund. Diskussionerna
har också gett mig insikter kring värdet att av att stötta andra kvinnliga – och manliga ledare – i vårt trossamfund.
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Människorättsjuristen Hanna Gerdes
processleder satsningen Delaktig,
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vi pratade ledarskap med organisationsexperten Camilla Ländin och kommunikation
och retorik med skådespelerskan Paula Ternström. Det var workshops med en bra blandning av
teoretisk bakgrund och praktiska övningar. Det var rollspel och livliga diskussioner. De nya kunskaper och verktyg jag har fått från dessa seminarier har varit mycket värdefulla för mig.
Jag känner mig starkare i min roll inför trossamfundets verksamhet under 2018. Jag har fått
mycket bra och konkreta tips och råd för att kunna förbättra min ledarroll, samt var jag kan vända
mig till för att kunna få båda ekonomiskt- och annat stöd som skall möjliggöra att driva verksamheter för kvinnor och barn framöver. Jag fick också möjlighet att utvecklas tillsammans med en
underbar och sympatisk mentorssyster. Sista dagen på programmet checkade jag ut med sjutton
nya vänninor och en känsla av att ” sky is the limit”.
Fatou Janneh
Svensk-senegambiska trossamfundet
SSGT är ett nybildat islamiskt trossamfund som framförallt samlar svenska muslimer
med bakgrund i Senegal och Gambia. Samfundet har idag över 6000 medlemmar
med 7 olika församlingar runt omkring i Sverige.
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