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SSTs generalsekreterare
Åke Göransson

foto: peter carlsson

Förord

östen 2016 gjorde sst:s kansli en studieresa till USA och besökte

Washington och Boston. Du kan läsa mer om det på sid 50. Ett av alla de besök vi
gjorde i Washington var till ”White House Office of Faith Based and Neighborhood
partnership” där vi togs emot av presidentens särskilda rådgivare, Direktor Melissa
Rogers. Kontoret ligger i ”The West Wing” i nära anslutning till presidentens och vice presidentens
kontor och de olika säkerhetsrådgivarna. Detta för att man sedan kontoret inrättades år 2000 har
förstått att religion som sådan och kontakten med dess företrädare i synnerhet spelar allt större roll
i både inrikes- och utrikespolitik.

i slutet av vårt möte där också Melissa Rogers hade berättat om alla de möten de har med

bland annat företrädare för trossamfunden och de samtal man har om aktuella frågor ställde jag
följande fråga: ”Jag antar att ni här i USA som vi i Sverige under möten och samtal också kommer
till den punkt där ni inser att vissa saker kommer ni inte överens om. Vad gör ni då?” Hon tittade
förvånat på mig, lyfte på ögonbrynen och svarade: ”Självklart är vi inte överens om allt. När det
händer gäller det att sätta sig ner och skilja på det som vi är ense om och fortsätta samarbeta kring
det och det vi är oense om och fortsätta samtala om det. Efter ett tag brukar det inte vara så mycket
kvar som vi är oense om.”

ett beundransvärt förhållningssätt. Inte ett antingen eller utan ett både och.

Kort och gott en pragmatism som ett land som är byggt på olikheter antagligen måste hålla fast vid
för att hålla ihop. I ärlighetens namn ska jag väl också säga att det fanns en viss oro vad som skulle
hända med kontoret efter presidentvalet, som då när vi var där ännu inte hade ägt rum.

ibland har vi i sverige en tendens till att om vi har tio saker på agendan och vi blir oense

om en sak så kan vi inte samarbete om de övriga nio. Det gäller i staten, politiken eller för den del
också i civilsamhället och kanske helst de olika aktörerna emellan. Kanske ska vi bli bättre på att
sortera och se vad vi är överens om och samarbeta om det och sedan ta på allvar det vi inte är överens om och fortsätta samtala om det.
Den dagen kommer också och har säkert redan passerat fast vi då inte märkte det, då vi också
måste säga till varandra: ”Vi kan inte båda ha rätt, men det kan mycket väl vara så att vi båda har fel.”
Stockholm i februari 2017

Åke Göransson

generalsekreterare
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SSTs ordförande
blickar framåt

Under sommaren 2017 förändras SSTs organisationsform. Dessutom pågår en
statlig utredning av hela det område som kallas ”statens stöd till trossamfund”.
Olle Alkholm, biträdande kyrkoledare i Equmeniakyrkan, har varit ordförande i
SSTs nämnd under några år och summerar nu sina erfarenheter med
myndigheten.

O

rdförandeuppgiften blev hans direkt vid inträdet i nämnden. Att han

valdes in ser Olle som ganska naturligt.
– Ja, det finns en naturlig koppling genom att jag också sitter i regeringens råd
för kontakt med trossamfunden. Båda de sakerna sker ju ”under samma departement”, säger han.
Det är också Kulturdepartementets chef, statsrådet Alice Bah Kuhnke, som initierat utredningen – ibland kallad ”översyn” – av det statliga stödet till trossamfunden.
– Att man ser över ett sådant här system regelbundet är helt naturligt, menar Olle.
Utredaren Ulf Bjereld och utredningens huvudsekreterare Daniel Lindvall har båda mött Olle
och den övriga nämnden. Trossamfunden har också svarat på en enkät, med frågor om till exempel på vilket sätt samfunden använder de pengar som går ut som statligt stöd och hur viktiga
dessa medel är för samfundens verksamhet. Utredningen ska vara klar i januari 2018.

organisationsförändringen ser Olle som en given konsekvens av att SST idag arbetar
med så många andra uppgifter än när den nuvarande organisationen växte fram.
– Det här med förändringen av organisationsform är ingen nyhet. Jag hörde om att den var på
gång redan innan jag kom in i nämnden, säger han.
Krisberedskapsfrågorna, att vara expertorgan åt regeringen i religions- och trossamfundsfrågor
och uppgiften som dialogforum för svenska trossamfund är delar i arbetet som alla tillkommit
och vuxit till under de senaste åren. Lokala församlingar tror Olle Alkholm kommer dock inte att
märka så mycket av att SSTs organisationsform förändras.
– Det är ju mest samfunden centralt som har kontakterna med SST, säger han.
I det remissarbete som föregått organisationsförändringen har nämnden i stort sett varit positiv
till det som föreslås. Olle tycker att regeringen varit villig att lyssna till vad trossamfunden ändå
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Olle Alkholm, SSTs ordförande.

haft att säga. Det nämnden velat slå vakt om är att det fortsatt
ska finnas organ där trossamfunden möts och ges möjlighet att
påverka. Det behövs för att SST fortsatt ska ha legitimitet bland
samfunden.
– Rådsmötena, där alla samfund ska kunna ha representanter
med, kommer att bli viktigare, säger Olle. De kommer antagligen att mer få karaktär av informationsmöten.

ordföranderollen trivs Olle Alkholm bra med. Sammanträdena förbereds tillsammans med generalsekreteraren
Åke Göransson och nämndens vice ordförande Thomas Bab.
– Sedan blir det ju kansliet som verkställer och genomför det
nämnden beslutar, säger han.
Om det blir en fortsättning som ordförande är inte klart. Först
vid rådsmötet i maj ska den nya, något mindre gruppen som ska
hantera bidragsfrågorna utses. Hur ser Olle Alkholm då på den
”större” framtiden?
– Jag hoppas att den goda relationen mellan regeringen och
trossamfunden ska fortsätta, och utvecklas. Det har funnits röster tidigare som inte velat inkludera trossamfunden överhuvudtaget i det offentliga samtalet och i civilsamhället, säger Olle.
Men nu är vi en efterfrågad resurs och samtalspartner, ungefär
70% av Sveriges invånare tillhör något trossamfund – det kan
man helt enkelt inte tänka bort! l

Fakta
Den 1 juli 2017 kommer
SST i sin nuvarande form att
upphöra. Myndigheten får då
en ny instruktion och en ny
förordning vilket bland annat
innebär att SSTs beslutande
organ (SSTs nämnd) försvinner. Den nya organisationen
kommer få namnet Myndigheten för stöd till trossamfund
och ledas av en myndighetschef med titeln direktör som
ansvarar för beslut.

2016 tillsatte regeringen en
utredning med uppdrag att se
över statens stöd till trossamfund. Inom ramen för denna
översyn skall det nuvarande
stödets effekter analyseras.
Utredaren skall också föreslå
ett nytt regelverk som bland
annat förtydligar krav på demokratiska värderingar för de
som tar emot stöd. Utredning
skall redovisas senast den 15
mars 2018.

Peter Karlsson
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Unikt och banbrytande
när kvinnor leder vägen

En tidig morgon i september samlas 24 stycken kvinnor ute på Långholmen i
Stockholm. De har alla blivit utvalda för att delta in pilotsatsningen Delaktig,
stark och synlig. Sveriges första interreligiösa mentorskapsprogram för kvinnor.
Kvinnorna kommer från olika städer. En del är runt 25 och studerar på universitet. Andra är drygt 65 och har en hel yrkeskarriär bakom sig. De kommer från
20 olika trosinriktningar. Men de har alla en sak gemensamt. De är verksamma i
miljöer som domineras av män och hoppas nu på nya kunskaper och redskap för
att kanske kunna ta mer ledande roller i sina respektive samfund.

P

ilotsatsningen består av två parallella spår – mentorskapet och ett gemen-

samt ledarskapsprogram för alla deltagare. Ledarprogrammet fokuserar på ledarskap, makt, kommunikation och förändringsarbete. Även viktiga frågor kring maktfördelning, jämställdhet och mänskliga rättigheter står i fokus.
Parallellt med de gemensamma träffarna matchats kvinnorna i mentorpar över religionsgränser. Till skillnad från traditionella mentorprogram där en äldre ofta är mentor åt en yngre person
så är fokuset här utbytet över religionsgränser. Systerskapet. I mentorparen turas man om att fylla
rollen som mentor och adept. Gemensamt identifierar man frågeställningar som är angelägna att
bolla utifrån sin roll som ledare.

vid första träffen ägnas mycket tid åt att lära känna varandra och skapa trygghet i
gruppen. Förväntningar och farhågor diskuteras ordentligt. En del deltagare uttrycker oro för att
det kan vara svårt att hitta ”gemensam mark” med tanke på det interkulturella sammanhanget.
En del är oroliga att fördomar mot varandra kan leda till missförstånd. Tillsammans formulerar
deltagarna därför de förhållningsregler som ska gälla. Att alla har ett ansvar att våga ställa frågor,
lyssna och vara närvarande. Att man ska utgå från att om någon frågar så menar den väl. Att det
finns en skillnad mellan att försvara och förklara. Att det som sägs i förtroende i gruppen förblir
anonymt. Mycket snabbt uppstår en stark tillhörighetskänsla i gruppen. En medvetenhet om att
alla som är här har ett gemensamt mål.
8
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Unikt och banbrytande
när kvinnor leder vägen
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Hanna Gerdes, MR-jurist med uppdrag att processleda SSTs satsning
för kvinnor.

10

nämnden för statligt stöd till trossamfund • årsbok 2017

Det var precis det som behövs inom vår
”församling
där det är män som dominerar.
Jag har nu en helt annan syn på mig själv
och min kapacitet.

”

Från deltagarnas utvärdering
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Unikt och banbrytande
när kvinnor leder vägen
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den första träffen ägnas åt ledarskap och makt. Vad som kännetecknar olika former
av ledarskap diskuteras. Kvinnorna samtalar kring formell och informell makt. Det uppstår en
intensiv diskussion om hur maktfördelningen ser ut i de olika organisationerna.
Deltagarna får besök av Sveriges förra EU- och demokratiminister Birgitta Ohlsson. Hon delar
med sig av feministiska överlevnadsstrategier. Hon pratar om att våga både kräva och tacka ja till
makt. Hon är ärlig med att resan ofta inte är lätt och att det blåser hårt på toppen.
Den andra träffen ägnas åt retorik, kommunikation och mänskliga rättigheter. Hur kan ordet ge
makt att påverka? Hur bemöter vi härskartekniker? Vad är mänskliga rättigheter och vad för juridiskt skydd finns det för kvinnors rättigheter? Vad är mediabilden av kvinnor inom trossamfund?
Olika föreläsare delar med sig av sina erfarenheter och leder diskussionerna.

sista tillfället ligger fokus på förändringsarbete. Hur förändrar man strukturerna
i en konservativ miljö? Hur kan man vara en förändringsagent utan att brinna upp? Hur får man
medel till förändringsarbete?
Mellan de gemensamma träffarna på Långholmen träffas kvinnorna i sina mentorpar. En del
besöker varandras samfund. En del dricker kaffe över Skype för att de bor i olika delar av landet.
En del hinner träffas många gånger. En del bara vid något enstaka tillfälle. Men många nya vänskaper uppstår. Gemensamma utmaningar diskuteras.
I utvärderingen sammanfattar några av deltagarna sina tankar:
”Unikt och banbrytande!” I ett allt mer mångkulturellt samhälle så är det kvinnor
som visar vägen för interreligiöst samförstånd och samverkan ”
”Det var precis det som behövs inom vår församling där det är män som dominerar.
Jag har nu en helt annan syn på mig själv och min kapacitet”.

i maj 2017 fortsätter samtalen om kvinnors inflytande och delaktighet. Delaktig, stark
och synlig startar upp en ny omgång. Förhoppningen är att nu möjliggöra ett än skarpare mentorskapsprogram för att stärka kvinnors nätverk mellan trossamfunden och stärka kvinnors inflytande. l
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Hanna Gerdes, MR-jurist med uppdrag att
processleda SSTs satsning för kvinnor
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Är normkritik något för
en bosnisk gubbstrutt?
För andra året i rad anordnade SST programmet Ledarskap, Religion och Demokrati, en utbildning för unga ledare inom trossamfunden. För innehållet stod
Demokratiakademin och Sveriges interreligiösa råd. Vi bad en av deltagarna i
projektet, Haris Delic, reflektera över vad han fått med sig från programmet.

J

ag visste inte vad jag skulle tro när jag läste programinne-

hållet i Ledarskap, Religion och Demokrati. Vissa saker lät inte alls lockande för en konservativ gubbstrutt som undertecknad; “Workshop om
normkritik, intersektionalitet och diskrimineringsgrunderna.”
Vänsterflum, avfärdade den luttrade smygfundamentalisten inom mig.
Ska de lära mig, undrade balkanhumöret skeptiskt. Men om det är något jag Haris Delic
har lärt mig som ordförande för Bemuf (Bosnien-Hercegovinas Muslimska Ungdomsförbund)
är det att saker, ting och människor ofta har mer under ytan, bara man vågar vara där och skrapa
lite. Och i ärlighetens namn, skulle jag och min moderförsamling BIS (Bosniakiska Islamiska
Samfundet) må bra av lite perspektiv och intersektionalitet.
Vi är många som samlas på Stockholm Central, på väg till vår första kurshelg på Värmdö och
det är en brokig skara: interreligiösa proffs, en präststudent, ortodoxa eritreaner, ortodoxa syrianer, en judinna, sunni, shia, aleviter, kristna – med flera. Jag uppfattar att de flesta har en form av
utländsk bakgrund och det viktigaste; de flesta ler och ter sig lättsamma under våra lära-känna
lekar.

demokrati är i fokus under första helgen. Eldsjälarna från DemokratiAkademin,
Sofia och Anette, är där och härjar. Erfarenheten och kompetensen lyser rakt igenom. Det är en
inlyssnande inställning de för med sig som obarmhärtigt och fullkomligt sprider sig till resten av
gruppen. Vi får sätta upp lappar med våra mål med helgen och våra farhågor och justera dem allt
eftersom huruvida de är uppfyllda eller ej under kursens gång. De flesta vill inte ha destruktiva
teologiska debatter men bejakar att man lär känna varandra. I slutet på helgen verkar fler mål än
rädslor vara, bokstavligt och bildligt talat, på tapeten.
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Ledarskap, Religion och Demokrati
En nationell kurs för unga aktiva inom Sveriges trossamfund.
Deltagarna har genomfört praktiknära projekt under kursperioden.
Två grupper har nu genomgått kursen.
Antal deltagare:
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Omgång 1: 16 deltagare.
Omgång 2: 25 deltagare.

Antal träffar:

8 dagar fördelat på tre helgtillfällen.

Arrangörer:

SST i samverkan med DemokratiAkademin.

Deltagare kom från Sveriges unga katoliker, Antiokiska ortodoxa kyrkan, Eritreansk-ortodoxa
följande samfund: kyrkan, Förenade islamiska föreningar, Islamiska kulturcenterunionen,
islamiska shiasamfundet, Koptisk-ortodoxa kyrkan, Mandeiska sabeiska
samfundet, Svenska kyrkan, Yezidiska samfundet, Islamiska förbundet, Judiska församlingen, Samfundet fornsed, Bosniakiska islamiska ungdomsförbundet, Österns assyriska kyrka, Senegambiska trossamfund, Romsk
aktiv förening, Grekisk ortodoxa kyrkan och Zaiynabiya islamic center.

Demokrati Akademin

DemokratiAkademin bildades
1993 som ett samarbete mellan organisationer och studieförbund, folkhögskolor och universitetsinstitutioner med syfte att skapa en sammanhängande
bildningsväg kring demokratins idéer, historia, problem och praktik. Idén om
DemokratiAkademin uppstod inom Föreningen Ordfront, som än idag är organisationens ekonomiska 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.
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Är normkritik något för
en bosnisk gubbstrutt?
Generellt kan man säga att kursen ställer krav på personlig mognad och eftertanke för det finns
en del semikontroversiella inslag. Det är bäddat för diskussion och debatt, bland annat genom
det interreligiösa verktyget “Scriptual reasoning” där man läser texter ur de religiösa böckerna
som behandlar samma tema men som inte riktigt föll mig på läppen då man är begränsad på så
sätt att det inte är tillåtet i diskussionen att hänvisa till andra källor och att man uppmuntras ha
ett komparativt förhållningssätt. Den konservativa gubbstrutten i mig suckar för döva öron, för
det visar sig vara en riktig hit bland övriga deltagare.

ett inslag skapade en form av metadebatt, under en övning skulle vi träna oss i
konflikthantering, där vi delades in i tre grupper och ett scenario. Ombordstigning av israeliska
soldater på Ship to Gaza medan journalister från jordens alla hörn är där. Även om det bara var
ett exempel i syfte att utföra övningen, avböjde ett antal deltagare att delta på grund av dess dignitet och karaktär. Själv blev jag ju då, som troende muslim, tilldelad rollen som befälhavare för
soldaterna, en heroisk insats och uppvisning av tålamod, förståelse och opartiskhet värdigt ett
Nobels fredspris om jag får säga det själv. Övningen slutade dock i en intressant debatt kring detta
med faktaresistens och vinkling av nyheter, ett ack så plågsamt aktuell ämne idag Post-Trump.
Brian Palmer gjorde för övrigt den mest emotionellt laddade föreläsningen i synnerhet när vi
diskuterade civilkurage och framstående personer och deras insatser i historien för en bättre och
rättvisare värld. Det gör honom ingen rättvisa att försöka återberätta det i text, men vi som var
där var mycket rörda i slutet.

bifynden och lärdomarna från detta massiva utbildningstillfälle som jag kommer ta
med mig är just de små tips och tricks som det bjuds på; hur man får en grupp att tystna genom
att göra fredstecknet, hur man identifierar ledarskapsegenskaper med hjälp av ett brinnande ljus,
en stav, en skål och en sten och massa andra småknep.
Man blir även påmind om att man delar samma problem och bär samma ok som de andra; hur
sekulariseringen i samhället ibland slår om till religionsförakt, hur gamla strukturer i religiösa
institutioner förhindrar det nödvändiga generationsskiftet som måste ske i dess ledarskap. Men
även vardagliga bekymmer om hur man får ekonomin att gå runt, motivera trossyskon att organisera sig ytterligare osv.
16
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Kunskap om demokrati och mänskliga rättigheter: demokratins grundtankar,
alternativen till demokrati, demokratins svaga och svåra punkter och mänskliga
rättigheter.
Demokratisk ledarskapsförmåga: projektledning, att leda en demokratisk process, att
använda samtalets positiva kraft i arbete med mänskliga rättigheter och demokrati.
Trossamfund och religion i Sverige: hur den religiösa kartan ser ut i Sverige idag och på vilket
sätt trossamfunden är viktiga i demokratin. att skapa plattformar för samtal mellan trossamfund och att öka förståelsen mellan trossamfund.
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Är normkritik något för
en bosnisk gubbstrutt?
Slutsatsen förblir dock densamma; dessa insikter måste uppnås av fler unga ledare i olika trossamfund för att en sann demokratisk förändring ska komma till stånd. Jag är övertygad om att en
sådan förändring, där ledare i religiösa samfund blir allt mer medvetna om både spelfältet samt
spelreglerna i det samhälle vi lever i, kommer oundvikligen leda till mer dynamiska och demokratiska samfund och i slutänden en mer positiv samhällsutveckling.
Insikter i all ära. När jag idag – nästan ett år efter första kursträff – tittar tillbaka är det framförallt alla människorna jag minns. Dessa ständiga kämpar för en bättre och ljusare framtid för sina
trosfränder i sina samfund. De flesta ungdomar, alltid goda avsikter, med liknande bekymmer
över religionsgränserna som inget hellre vill än att bjuda på en bättre syn på livet, bidra till en
positivare och mer inkluderande samhällsutveckling i detta gudlösa land där religion dessvärre
alltför ofta ses som bakåtsträvande och medeltida. SSTs satsning är helt rätt placerad i ett samhälle där fler röster måste höras, för att kunna bidra till en hälsosammare och långsiktigt hållbar
demokrati. l
Haris Delic
ordförande för Bemuf
(Bosnien-Hercegovinas Muslimska Ungdomsförbund)

Fler deltagare berättar: vad fick ni med er från programmet?
Amaal Moallim, Islamiska förbundet Järva
Jag har lärt mig om svensk religionshistoria. Det har varit spännande och lärorikt. Bra att få
träffa olika människor, med olika trosuppfattningar. Jag har på mycket kort tid fått se olika
perspektiv, fått mer kunskap och bra föreläsningar. Viktigast har varit att få en förståelse och
bakgrund, tekniker och metoder för att möta våra olikheter för att gå från teori till praktik.
Amanda Lindqvist, Svenska kyrkan, Stockholm
Det känns som att vi genom vår kurs har fått vara på ett ”nytt ställe” i det globaliserade Sverige. Vi är unga och kan manifestera och hantera framtiden inom det mångreligiösa. Vi kommer
att leva i ett helt liv där vi kommer att möta människor och skapa ”vågskvalp”. Detta är ett
gräsrotsarbete, som kommer att växa i våra samfund.
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Scriptural Reasoning –
interreligiös metod
för ett inkluderande samhälle

I ett mångkulturellt samhälle som rymmer olika livsåskådningar är det viktigt
att tillåta och tolerera våra olikheter och skillnader. Men tänk om man kunde gå
steget längre? Tänk om man inte bara tillåter och tolererar, men även respekterar och uppskattar det som gör oss olika? Inte bara på det kulturella planet, utan
även det religiösa – det interreligiösa planet?

S

criptural reasoning (sr) är en texttolkningstradition som under 90-talet ut-

vecklades av en slump i universitetsmiljö. Pionjärerna insåg snart den potential denna
metod kan ha för interreligiösa samtal. Det tog inte lång tid innan SR började få sitt
eget liv och spridas. Idag används metoden i olika interreligiösa sammanhang världen över. Individer från olika samhällsskick medverkar i SR samtal – yrkesarbetande, studenter,
lekmän, akademiker och religiösa ledare. Det som förenar deltagarna är nyfikenhet och ett öppet sinne.
I svenskt sammanhang introducerades SR till deltagarna i 2016 års upplaga av kursen Ledarskap, Religion och Demokrati (LRD). LRD är SSTs satsning på unga ledare inom trossamfunden.
Kursen samlar sedan 2015 ungdomar aktiva i den svenska trossamfundsvärlden. Under kursens
gång får deltagarna praktisk undervisning i demokratiskt ledarskap samt planering och genomförande av projekt. Utöver det förs även dialog om religionsfrihet, mänskliga rättigheter och religionens plats i ett sekulariserat samhälle.

med andra ord utgör lrd en utmärkt grogrund för interreligiösa samtal, och SR förser
samtalen med ett verktyg ämnat för ändamålet. SR fungerar bäst om minst en av deltagarna har
tidigare erfarenhet av processen. Deltagarna, från olika religiösa traditioner och optimalt mellan
4-8 stycken, samlas kring ett bord. Framför sig har de texter från olika religiösa skrifter (scriptures på engelska – därav Scriptural Reasoning). Gemensamt för texterna är att de är utvalda efter
ett tema, t.ex. skapelseberättelse, främlingskap, eller något svårare ämne såsom fred och konflikt.
Traditionellt (i den mån man kan tala om tradition för en metod som funnits i ett par decennier) har texterna valts från de tre abrahamitiska traditionerna. Emellertid har man på sistone
20
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Scriptural Reasoning –
interreligiös metod
för ett inkluderande samhälle
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börjat introducera texter från darmitiska traditioner i den anglosaxiska världen. I LRD 2016
medverkade en deltagare från samfundet Fornsed, vilket föranledde inkluderandet av en text
från Poetiska Eddan.

efter att texterna introducerats påbörjas högläsning av en av texterna. Detta följs
sedan av ett par minuters stilla reflektion. Därefter ges deltagarna möjlighet att yttra sina tankar,
frågor och funderingar kring texten, vilket i sin tur mynnar ut i diskussioner kring texten.
Deltagarna turas om att vara ”värdar”, t.ex. är det de judiska deltagarna som agerar värdar när
en text från det judiska sammanhanget diskuteras. En värd förväntas visa vänlighet gentemot
sina gäster, d.v.s. övriga deltagare, även om gästernas funderingar kan upplevas vara kritiska. Vidare ska en värd försöka undvika hänvisningar till auktoriteter. Istället är det texten och samtalet
i stunden som är det viktiga. På detta vis behandlas varje text tills alla de religiösa traditionerna
fått ”komma till tals”.

deltagarnas interagerande med texten och varandra skapar nya insikter och nyanser.
Värdarna får se sina egna religiösa texter genom de andra deltagarnas ögon, samtidigt som gästerna får stifta bekantskap med en religiös skrift och tradition som kanske ligger utanför deras
egen bekvämlighetszon. Processen brukar leda till att man upptäcker många skillnader, men än
fler likheter – mellan texterna såväl som deltagarna.
SR processen kan pågå en bra stund. Hängivna SR-deltagare kan diskutera varje utdrag under
längre perioder, och ofta avsatt flera timmar för att behandla ett tema. Under LRD var den tillgängliga tiden begränsad, med tanke på allt annat som skulle täckas under kursen. För de flesta
deltagare var dock momentet SR ett som väckte stort intresse och mersmak. Som individer hängivna interreligiös dialog och samverkan fann de SR vara en förträfflig metod – en metod som
leder de medverkande vidare från tolerans till respekt och uppskattning. På så vis kan SR bidra
till ett mer inkluderande samhälle. l
Hasnain Govani
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Barnkonventionen

- en fråga för trossamfunden?
Barnrättighetsutredningen har föreslagit att FN:s barnkonvention ska bli lag i
Sverige 2018. Från att ha varit ett dokument, som Sverige bundit sig vid genom
att ratificera det, ska konventionen nu bli en integrerad del av svensk lagstiftning.
För svenska trossamfund är det viktigt att sätta sig in i vad förändringen innebär
menar Maria Klasson Sundin, religionsfilosof från Uppsala universitet som forskat kring frågan om barns religionsfrihet.

S

verige var ett av de första länderna som ratificerade barnkonventio-

nen, redan året efter att den antogs av FN 1989. Därmed åtog vi oss att följa konventionen och vi har sedan dess återkommande rapporterat till FN om hur den efterlevs.
Ändå menar barnrättighetsutredningen att barnkonventionen inte har fått det genomslag hos till exempel domstolar och myndigheter, som den borde. Att göra barnkonventionen till svensk lag blir ett sätt att stärka dess ställning och att göra det möjligt att pröva enskilda
fall av misstänkta brott mot konventionen i svenska domstolar. Utredningen föreslår också att ett
rejält kunskapslyft ska genomföras, så att myndigheter, domstolar, skolan, hälso- och sjukvården
och andra med ansvar för barns liv och utveckling får bättre kunskaper om barnkonventionens
innehåll och tillämpning.
En central princip i barnkonventionen är att barnet, dvs. varje människa under 18 års ålder, inte
bara är en passiv mottagare av vuxenvärldens omsorger, utan ett subjekt, som själv utövar sina
rättigheter. Barnkonventionen betonar barnets rätt att själv bilda sig egna uppfattningar och få
uttrycka dem och de vuxnas skyldighet att lyssna till barnet och ta hänsyn till dess uppfattningar
när de fattar beslut som berör barnet. Snarare än att bli en underordnad mottagare, blir barnet i
barnkonventionen en rättighetsbärare med rätt att ställa krav på sin omgivning.
Samtidigt är barnet beroende av sina föräldrar och av samhället runtomkring det. Konventionen ger föräldrarna en central roll för barnets möjlighet att utöva sina rättigheter, växa och
utvecklas. Familjen ses som samhällets grundläggande enhet, som bör ges skydd och stöd från
samhället. Detta blir särskilt tydligt i frågan om religionsfrihet och religiös fostran.

24
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Barnkonventionen

- en fråga för trossamfunden?
Religions- och övertygelsefrihet för barn

I barnkonventionens artikel 14 sägs att barnet har rätt till tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet. Religionsfriheten definieras inte i konventionen, men FN:s barnrättskommitté utgår
från lydelsen i FN:s konvention om de medborgerliga och politiska rättigheterna. Där definieras
religionsfriheten som friheten att ”bekänna sig till eller anta” en religion eller trosuppfattning/
övertygelse och friheten att ”utöva” sin religion eller trosuppfattning/övertygelse på olika konkreta sätt, främst genom utbildning, gudstjänst och religiös observans av olika slag. Rättigheten
är barnets, men det finns samtidigt aspekter av den som sätter in barnet i en gemenskap, i vilken
den utövas.
Barnets föräldrar (eller vårdnadshavare) har, enligt artikel 14, både rättighet och skyldighet att
ge barnet ledning då det utövar sin rätt. När de ger denna ledning ska de ta hänsyn till barnets
fortlöpande utveckling. I artikel 30 sägs att ett barn, som tillhör en språklig, etnisk, religiös minoritet eller ursprungsbefolkning, inte ska förvägras rätten att tillsammans med andra i gruppen
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bland annat utöva sin egen religion eller att använda sitt eget språk. På andra ställen i konventionen utgör språk, kultur och religion centrala delar av barnets identitet.
Lokala tolkningar och samfundens ansvar

Barnkonventionen formulerar universella rättigheter som är giltiga oavsett individens sociala,
kulturella och etniska hemvist. Samtidigt är det uppenbart att tillämpningen av rättigheterna
präglas av lokalt präglade kulturella föreställningar och mönster. I det svenska samhället, med
relativt låga kunskaper om och hög misstänksamhet mot ”religion”, kan det finnas anledning att
befara att domstolar och myndigheters förutsättningar är otillräckliga, när barnkonventionen
ska börja ligga till grund för deras beslutsfattande. Här har trossamfunden en viktig roll att spela.
I några av de remissvar som inkommit från trossamfunden poängteras vikten av att civilsamhället ges en central roll i det kunskapslyft som ska förbereda barnkonventionens inkorporering
i svensk lagstiftning. Samfunden har unika kunskaper om hur det är att leva som praktiserande
religionsutövare i det svenska samhället och kunskaper om de kulturella och religiösa traditioner
som flyktingar och andra nya svenskar bär med sig till vårt land. Dessa kunskaper behövs
i samhällets uttolkning av hur barnkonventionen ska tillämpas i vårt land. Samfunden
har viktiga bidrag att ge också i diskussionen om rättigheter i det spänningsfält mellan
individ och gemenskap som präglar barnkonventionen. l

Maria Klasson Sundin är doktor i religionsfilosofi.
2016 disputerade hon vid Uppsala universitet på
avhandlingen Barnets religionsfrihet –
en villkorad rättighet?: En filosofisk undersökning
utifrån FN:s barnkonvention
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Trossamfunden
och flyktingarna
Hösten 2015 var speciell på flera sätt. Aldrig tidigare hade så många
människor varit på flykt i världen. 2015 var också det år då rekordmånga flyktingar kom till Europa. Till Sveriges nordliga breddgrader
tog sig över 160 000 personer. I reportageboken Trossamfunden och
flyktingarna har SST gjort tio nedslag på olika platser – hos olika
trossamfund – i Sverige för att titta närmare på vad trossamfunden
gör för flyktingar – och hur de går tillväga. Boken är skriven av journalisten Tove Palén och utkom i början av 2017. Här nedan är ett av
reportagen från boken.
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Stockholms moské och Svenska kyrkan

Goda grannar –
med flyktingarnas hjälp
I kvarteret mellan Stockholms moské och Katarina kyrka på Södermalm i Stockholm ligger Goda grannars mottagning. Här möts Stockholms moské och Svenska
kyrkan i ett unikt samarbete där nyanlända flyktingar kan få stöd och vägledning.
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Stockholms moské och Svenska kyrkan

Goda grannar –
med flyktingarnas hjälp

H

är är den perfekta platsen eftersom den geografiskt ligger mellan kyr-

kan och moskén. Verksamheten är neutral och alla är välkomna hit, säger Kicki
Högdahl, en av projektledarna för Goda grannar.
Till vardags är hon diakon i Svenska kyrkan.
– Genom att arbeta tillsammans visar vi hur det fungerar här i Sverige, säger den andra projektledaren Jalal Darir, styrelseordförande för moskén.
Svenska kyrkans församlingar på Södermalm har tillsammans med Stockholms moské och välgörenhetsorganisationen Islamic Relief bildat mottagningen Goda grannar. Där får flyktingar
rådgivning, samhällsinformation och språkundervisning.
– Vi har i många år velat hitta något konkret att samarbeta kring, och det har mest varit samtal
och dialog. Men det vi försöker lansera nu är religionssamarbete – som ett begrepp, säger Kicki.

det började under hösten 2015 då flyktingströmmen var som mest intensiv.
– För många flyktingar och asylsökande var moskén den naturliga platsen att vända sig till. Vi
erbjöd mat, sovplatser, dusch och varma kläder men också en miljö som kändes bekant, säger
Jalal.
I slutet av oktober 2015 hade fler än 700 000 människor, främst flyende från oroligheterna i
Syrien, Afghanistan och Irak, tagit sig till Europa, enligt FN:s flyktingorgan UNHCR. Fler än
3 000 av dessa tros ha drunknat i Medelhavet. Aldrig tidigare hade så många flyktingar sökt sig
till Sverige. Den tidigare högsta årsnoteringen från 1992, då 84 018 människor sökte asyl under
Balkankriget, passeras under oktober 2015. Viljan att hjälpa till var stor bland vanliga stockholmare under hösten och vintern.
– Civilsamhället kom och fyllde hela moskén med mat och kläder – det var fantastiskt! berättar Jalal Darir.
Många av dem hade aldrig tidigare klivit in i en moské.
– Det som hände under de här dagarna var att bilden av moskén ändrades och människor förstod att det inte bara är en lokal att be i, säger Jalal Darir.

moskén rymmer 2 000 personer, och förutom de religiösa funktionerna finns här även
ett bibliotek, bokhandel, gymnastiksal, kontor, kök, restaurang och möteslokaler. Många flyk30
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Kristina Högdahl och Jalal Darir leder projektet Goda grannar. Deras respektive kompetenser har gjort samarbetet väldigt fruktbart.

tingar kom direkt från centralstationen till moskén och trycket var väldigt högt. Moskén öppnade
sina portar och som mest huserade 400 flyktingar där under nätterna. Under den mest intensiva
perioden tog de hand om en tredjedel av hela Stockholms flyktingmängd. Jalal minns:
– Det var någon av de första dagarna som det stod tre ungdomar från Syrien utanför moskén.
”Varför står ni där?” frågade jag. ”Men vi kan inte gå in vi är kristna”, svarade de. ”Men ni är väl
flyktingar? Ni behöver ju hjälp! Glöm om du är kristen eller muslim, kom in!”
– Skillnaden mellan kyrkan och moskén är kanske tio procent. Nittio procent av det arbete som
behöver göras kan vi göra tillsammans. Vi visar att här kan man leva i lugn och ro. Vi ger dem ett
bra exempel genom samarbetet med kyrkan. Här finns religionsfrihet, konstaterar Jalal.
Bara några dagar efter att moskén på allvar satt i gång med att ta emot flyktingar fick man påhälsning från grannen, Katarina församling. Kicki Högdahl kom i sällskap med några kollegor till
moskén och frågade om de kunde hjälpa till. Snabbt förstod de att utrymmen för vila och övernattning var det som behövdes mest. En lokal som tidigare använts av kyrkans ungdomar gjordes
snabbt om till ett natthärbärge.
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Stockholms moské och Svenska kyrkan

Goda grannar –
med flyktingarnas hjälp

på natthärbärget samarbetade volontärer från kyrkan, moskén och allmänheten.
Under de 82 dygn som de höll öppet passerade 4 000 nattgäster. 1 000 volontärer hjälptes åt för att
allt skulle fungera. I och med det arbetet upptäckte moskén vilket stort och användbart kontaktnät kyrkan har. Kyrkan å sin sida fick ta del av moskén och Islamic Reliefs stora språkkunskaper
och deras erfarenheter av andra kulturer.
– Det var givet att luta sig på Islamic Relief som jobbar i ett stort antal länder och har stor språkoch kulturkompetens, berättar Kicki.
Hon och de andra som arbetade med det tillfälliga transitboendet kände att de ville bygga vidare på samarbetet.
– Redan efter någon vecka tänkte vi att det här samarbetet borde bli något långsiktigt, säger Kicki.
De diskuterade fram och tillbaka vad de ville bygga tillsammans. Till slut utkristalliserades idén
om medborgarkontoret.

utifrån flyktingarnas behov som moskén identifierat formades Goda grannars verksamhet. Den bygger huvudsakligen på tre områden – kartläggning av problem, praktisk vägledning och språkundervisningsförmedling. Vi befinner oss i mottagningslokalen som bara haft
öppet i några få veckor. Där trimmas fortfarande nya rutiner och volontärer in.
– Nu dricker vi kaffe, mina vänner, säger Kicki efter att ha visat dagens volontärgäng hur de ska
fylla i ärendebladen och dokumentera vad de gjort.
Volontären Gunilla Hesselmark som bor granne med kyrkan och moskén kunde från sitt fönster se in i transitboendet under hösten och vintern 2015.
– Det var imponerande. Nu kände jag att det var dags för mig att bidra, jag har ju faktiskt mycket kunskaper om hur samhället fungerar, säger Gunilla som är pensionerad men tidigare varit
svensk ambassadör i Namibia och arbetat både på utrikesdepartementet och UNHCR.

på mottagningen möter volontärer besökaren. De börjar med att kartlägga besökarens problem eller önskemål. Sedan handlar arbetet mycket om att koppla ihop rätt människor. Goda grannar har en mängd samarbetspartner: Socialtjänsten, Arbetsförmedlingen, Sociala
missionen, Rådgivningsbyrån, Rädda barnen, Stadsmissionen, Individuell människohjälp, Sensus, Studieförbundet Ibn Rushd – för att ta några exempel.
32
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Katarina kyrkas kansliassistent Driss Hammy hjälper nyanlända på det tillfälliga transitboende som kyrkan och moskén tillsammans drev under hösten och vintern 2015. FOTO: SVENSKA KYRKAN, GODA GRANNAR

De praktiska vägledarna hjälper en person att hitta till rätt myndighet, arbetsförmedling eller
mottagning. Ibland tolkar de och förklarar, andra gånger följer de med för att ge trygghet och
stöd.

goda grannar har genom kontakten med asylboenden runt om i Stockholm identifierat runt 500 personer som är i akut behov av svenskundervisning. I samarbete med studieförbunden Ibn Rushd och Sensus drivs nu fler grupper för språkundervisning på olika nivåer, bland
annat för högutbildade med studievana.
Goda grannar bjuder också in andra organisationer som har undervisning eller språkkafé. Det
är till exempel folkhögskolor och andra kyrkor. De vill samordna volontärer, material för att alla
som behöver lära sig svenska nu ska få hjälp.
– Vi har haft en dialog med Katarina kyrka länge och den fungerade bra. Men vi upptäckte att
det är först när man skapar någonting tillsammans på golvet som det blir på riktigt och det är då
man lär känna varandra på riktigt, säger Jalal.
Stockholms moské för nu samtal med systerförsamlingar i Göteborg, Linköping och Jönköping
där man undersöker möjligheten till liknande samarbeten med Svenska kyrkan på respektive ort.
Kanske kan Goda grannar i Stockholm bli en förebild för samverkan på nationell nivå. l
Tove Palén
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Sjukhuskyrkan teamar upp
på Akademiska i Uppsala

Ett av de bidrag som SST förmedlar går till den andliga vården i sjukvården.
På Akademiska sjukhuset i Uppsala har man erfarenheten att medarbetare
från andlig vård i sjukvården bidrar med viktigt kompetens i det tvärprofessionella team som arbetar med den allvarliga – och obotliga neurologiska
sjukdomen – ALS.

1

994, när doktor ingela nygren arbetat på neu-

rologen på Akademiska sjukhuset i Uppsala i fyra år, startade
hon ALS-teamet. (ALS är en neurologisk sjukdom som leder
till att musklerna successivt förlamas.) Förutom hon själv ingick sjuksköterska, logoped, dietist, kurator, arbetsterapeut och sjukgymnast – eller som det heter idag, fysioterapeut – i teamet från starten.
– I början fanns inte någon från Sjukhuskyrkan med, säger Ingela Nygren. Ibland hände det att en patient särskilt frågade efter det, ibland såg
någon i teamet att det kunde behövas en samtalspartner lite mer utifrån.
Så det hände då och då att vi bad någon komma. Oftast en diakon.

Ingela Nygren.

als är en sjukdom läkarvetenskapen hittills inte funnit någon bot för. Även om
processen kan ta väldigt olika lång tid – Ingela Nygren talar om allt från ett år till tjugo från det
att man fått diagnosen – så leder sjukdomen ofrånkomligen till döden. För några patienter och
anhöriga blir kuratorn en samtalspartner, men för andra väcks stora existentiella frågor som behöver bearbetas. Det kan vara patienten själv eller någon anhörig som vill prata.
– Inte minst då är det ju väldigt värdefullt att någon från Sjukhuskyrkan kan vara en resurs, säger Ingela Nygren.
På något möte eller konferens hörde Ingela Nygren sjukhuspastorn i Göteborg, Evert Eggelind,
beskriva arbetet i ALS-teamet på Sahlgrenska sjukhuset där han ingick permanent. Det ledde så
småningom till att även teamet i Uppsala utökades med någon från Sjukhuskyrkan (se vidare
nedan). I ungefär tio år har det nu varit så. Medarbetarna i Sjukhuskyrkan har tystnadsplikt, är
34
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Sjukhuskyrkan teamar upp
på Akademiska i Uppsala

Ingemar Rundström, sjukhuspastor och Tove Gullstrand, diakon i Svenska kyrkan.

oberoende gentemot landstinget och för inga journaler, vilket kan upplevas som en befrielse för
en del patienter.

för närvarande (februari 2017) är cirka 60 patienter inskrivna i teamets arbete. Var tionde
vecka kommer patienten till sjukhuset, under en dag eller ett dygn. Det är i huvudsak patienter
från Uppsala med omnejd, men tack vare ett avtal med landstinget i Dalarna kommer även en
del patienter därifrån. Att träffa läkare och sjuksköterska är obligatoriskt för alla, att möta de
övriga professionerna – inklusive Sjukhuskyrkans personal – är en möjlighet, men inget måste.
Patienten avgör själv.
– Det bestämmer patienten innan besöket och meddelar oss hur han eller hon vill ha det, säger
Ingela Nygren. Så får de en timme eller en halvtimme med respektive profession.
36
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Teamet ses som grupp en gång per månad, varav en gång per termin är ett något längre möte
då man talar om patienterna, men också om sitt arbetssätt, om något ska förändras och så vidare.
Periodvis har man också haft handledning som team.

tove gullstrand är diakon i Svenska kyrkan och har funnits med i teamet sedan 2007.
I Sjukhuskyrkan har hon arbetat sedan 2003. Ingemar Rundström är sjukhuspastor och blev en
del av ALS-teamet när han började sin tjänst i Sjukhuskyrkan 2011. Alla nya patienter som introduceras i teamets arbete, hälsar Ingemar på. Några markerar på en gång att de inte vill ha något
med kyrkan att göra. Som framgått ovan finns dock alltid möjligheten inför patientens besök på
sjukhuset var tionde vecka att ”kryssa i” att man vill träffa Sjukhuskyrkan.
– Vi delar upp det litet, det är oftast jag som har samtal med patienten, säger Ingemar Rundström.
Samtalen kan handla om nuet, men också om hur det ska bli framöver, både för patienten själv
och för de anhöriga. Anhörigas samtalsämnen är ofta desamma, men handlar också om att de
vill försöka ringa in hur de på bästa sätt ska kunna stödja patienten. Förutom de samtalstillfällen
som anhöriga erbjuds i samband med patienternas besök var tionde vecka, arrangerar teamet
särskilda anhörigträffar.

få sjukhus har så breda ALS-team som det på Akademiska sjukhuset i Uppsala, med så
många professioner involverade. Bland annat för att stödja ALS-team från mindre sjukhus, arrangeras också en årlig nätverksträff då dessa team bjuds in. Till hösten hålls den träffen på Akademiska sjukhuset och planeringsarbetet har redan påbörjats.
Om Ingela Nygren är glad och tacksam att ha Sjukhuskyrkans anställda med i ALS-teamet, så
är den känslan minst sagt ömsesidig.
– Det är en väldigt fin anda och god arbetsgemenskap i teamet, säger Tove Gullstrand, och Ingemar Rundström fyller i:
– Det har kommit in en ny logoped och en ny fysioterapeut i teamet sedan jag började, och de
har också kommit in väldigt bra. l
Peter Karlsson
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Demokratins ABC
för trossamfund
– behövs det?

Sverige har en lång tradition av förenings- och folkrörelseliv. Man kan undra vad
vår demokrati och välfärd vore utan människors möjlighet att mötas och organisera sig. Även inom trossamfundsvärlden organiserar man sig i föreningar. Men
kan man verkligen ha ett demokratiskt samtal i trossamfundsammanhang? Finns
det överhuvudtaget något utrymme för att tycka och påverka vad som händer
inom ett trossamfund?

S

st har under åren anordnat en mängd olika kurser, allt efter behov och

efterfrågan i trossamfundsvärlden. Som en myndighet med ansvar för statligt stöd till
trossamfund är SST väl insatt i de behov som finns hos dem. Samtidigt har myndigheten ett stort ansvar för att förankra demokratin och samhällets grundläggande värderingar hos de trossamfund som på ett eller annat sätt är i kontakt med SST. Detta påverkar inte
allra minst utbudet och innehållet i de kurser som SST anordnar.
En grundbult i det demokratiska samhället är människors möjlighet att organisera sig. Möjligheten att kunna samlas med likatänkande – oavsett om avsikten är att byta frimärken, påverka
arbetsplatsmiljön eller genom partipolitiskt engagemang kämpa för mänskliga rättigheter – är
inte bara en given rättighet utan även en förutsättning för demokratins varande och fortlevnad.

det finns bevis för att man redan runt 1000-talet organiserade sig i föreningar (gillen
på den tiden) i det som senare skulle bli Sverige. Sett närmare i tiden vet vi att dagens Sverige har
mycket att tacka folkrörelserna för. Allt från mössor och hattar under 1700-talet till fackförbund
som kämpar för åttatimmars arbetsdag och vidare till välfärdsstaten – allt detta vore otänkbart
utan individers kamp och insatser, men svårligen uppnåeliga mål utan möjligheten att organisera sig.
Men vad har då allt detta med trossamfund att göra? För den som inte är insatt i trossamfundsvärlden kan det ibland framstå som att trossamfunden alltid organiseras uppifrån och ner, till
skillnad från den demokratiska modellen som förutsätter att ”all makt utgår från folket”. Verkligheten ser emellertid annorlunda ut. I Sverige har frikyrkorna länge varit organiserade som fören-
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SSTs kurs i föreningsteknik
och föreningsjuridik
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Demokratins ABC
för trossamfund
– behövs det?

ingar, och många ”nya” trossamfund i Sverige kan vittna om liknande traditioner. Inte sällan är
det en blandning av ”uppifrån” och ”nerifrån” modeller som tillämpas.

för de trossamfund som mottar statsbidrag är en demokratisk struktur en förutsättning. Detta ligger i såväl samfundens som samhällets intresse. Erfarenhet visar att trossamfunden utgör en väldigt viktig resurs och samtalspart för kommuner och andra myndigheter. Det
är just trossamfunden som står för mycket av det arbete som görs i det civila samhället för social
hållbarhet. Trossamfunden förser bland annat barn och unga med en plats att vara på och umgås
i, de ger sina besökare en meningsfull tillvaro samt utgör viktiga samlingspunkter för kommuninvånare vid samhällskriser.
Kommunen kan även behöva komma i kontakt med trossamfund av andra anledningar, t.ex.
vid bildandet av referensgrupper, stadsdelsråd eller andra typer av dialogråd. För detta krävs att
samfunden är organiserade, registrerade och nåbara. Även för samfunden är det viktigt att delta
som dialog- och samverkanspart. De får möjlighet att påverka sina närområden, göra sina röster
hörda hos beslutsfattare, och utveckla sina verksamheter i gemenskap med andra aktörer i det civila samhället. En del kommuner kan även erbjuda bidrag för olika typer av aktiviteter som trossamfunden anordnar, t.ex. kultur och idrott. Även för detta ändamål krävs det att samfunden är
organiserade samt att de följer gällande regelverk om exempelvis redovisning och transparens.

2016 introducerade sst därför ett nytt moment i sitt kursutbud, en kurs inom föreningsteknik och föreningsjuridik. Kursen, som anordnats i samarbete med studieförbundet Bilda, är en
heldagskurs och fyra omgångar hölls sammanlagt under 2016 – i Malmö, Linköping, Göteborg
och Stockholm. Syftet med kursen är att stärka det demokratiska samtalet såväl inåt som utåt,
och samtidigt förse deltagarna – och i längden trossamfunden – med de verktyg som utgör just
demokratins grundbultar.
För många av trossamfunden sitter vanan redan inne med föreningsteknik. Men andra trossamfund är nya i svenska sammanhang, och i många fall kan det även röra sig om samfund som är
äldre men individer som är nya till föreningsvärlden – och i båda fallen kan det röra sig om första
generationens svenskar såväl som de som har en bakgrund i Sverige som går längre bak i tiden.
Gemensamt för de flesta deltagarna i kursen var just en vilja att organisera sig demokratiskt. Ofta
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SSTs kurs i föreningsteknik
och föreningsjuridik
saknas dock redskapen och erfarenheterna för att fullt ut lyckas med detta. I Sverige finns även
en hel del lagar och regler för föreningar att förhålla sig till. För de som alltid varit aktiv inom en
förening kan mycket av juridiken te sig ganska självklar, men för en 15-åring som aldrig tidigare
haft en tanke på att vara ”medlem” i något är det kanske inte alls självklart varför stadgar behövs.
Inte heller är det kanske självklart med ett medlemsregister för någon som i 60 års ålder flytt till
Sverige från en förtryckande diktatur med åsiktsregistrering.

att såväl intresse som behov finns framgår tydligt – deltagarna efterfrågade inte bara
fler kurser, utan även kurser mot olika fokusområden, t.ex. valberedningsprocesser, styrelsearbete samt kassör- och sekreteraruppdrag. Har man lärt någon säga A, så står B på tur. l
Hasnain Govani
Projektsekreterare SST
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Nytt samfund
med statsbidrag:

Islamiska Fatwabyrån i Sverige
De muslimska trossamfund som är statsbidragsberättigade ingår i Islamiska
samarbetsrådet (ISR). Samarbetsrådet ger samfunden en möjlighet att samverka
kring en rad olika frågor, såsom andlig vård i sjukvården, bidrag och kontakter
med den offentliga sektorn. Under 2016 godkände ISR en medlemsansökan från
ett nytt trossamfund – Islamiska Fatwabyrån i Sverige (IFBS). Här nedan har vi
gett rum till detta trossamfund att presentera sig själva och sin verksamhet.

R

edan 1990 lades grunden till IFBS i Malmö. Grundarna var en informell

grupp sunnimuslimer av den ash’aritiska teologiska skolan. I formell mening etablerades organisationen 2011. Huvudsätet är sedan dess i al-Houda moskén, en
församlingslokal i Malmö. 2015 bestod riksförbundet av sex medlemsföreningar,
med drygt 5000 medlemmar runt om i landet. Dessa betjänades av de tjugo aktiva imamer som är
knutna till IFBS. Riksförbundet beviljades 2015 vigselrätt av Kammarkollegiet. I skrivande stund
har IFBS tre förordnade vigselförrättare.
IFBS är en politisk oberoende ideell organisation. Det är som ett led i den ideella verksamheten
som förbundet fungerar som en fatwabyrå. Ordet fatwa ska förstås i den klassiska, traditionella
betydelsen av ordet, där en fatwa är ett rådgivande uttalande i olika frågor som rör en muslims
vardag. En fatwa är ett professionellt uttalande, utfärdat av rättslärd med många års studier bakom sig. Exempelvis kan de troende få rådgivning när de har funderingar som rör fastan, bönen,
allmosor, äktenskap eller begravningar. IFBS ger alltså rådgivning om hur en muslim i Sverige ska
hantera frågor som dessa samt andra av återkommande karaktär.

som trossamfund tillhör ifbs ahl ul-sunnah wa al-djamaa’ah. Samfundet betonar dess
traditionella inriktning och läror. IFBS räknar sig i frågor om teologi och troslära till Ash’ari-skolan, i fråga om rättsvetenskap till Shafi’i-skolan och slutligen i fråga om sufimetodik till al-Rifa’i.
Kunskap om samtliga dessa skolor erhåller IFBS via Shaykh Abdullah al-Harari al-Shaybi al-Abdari (1910-2008). Denne Shaykh – som var en berömd professor, mufti (rättslärd som utställer
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Nytt samfund med statsbidrag:

Islamiska Fatwabyrån i Sverige
fatwa), hafidh (person som kan Koranen och hadith utantill), faqih
(rättslärd) lingvist och försvarare av ahl ul-sunnah wa al-djamaa’ahs
tro – var i rakt nedstigande led student till de som grundat dessa
tre skolor, d.v.s. imam Abu al-Hasan al-Ash’ari, imam al-Shafi’i samt
imam al-Rifa’i.
Sammantaget medför detta att trossamfundet har en väldigt specifik profil, en som IFBS anser speglar en moderat hållning. IFBS håller en moderat linje och arbetar aktivt emot den våldsamma vågen av
extremism och terrorism som hotar våra samhällen och som många
felaktigt förknippar med islam och muslimer.

ifbs driver en upplysande verksamhet genom bland annat föreläsningar om islam och vägledning för muslimer och andra
som önskar den. Utöver detta erbjuder samfundet en mängd tjänster
till muslimer, med fokus på utrymmen för religionsutövning, vigselförrättning, utbildning, firandet av högtider, begravningsservice och
andra aktiviteter som kan vara viktiga för muslimer i Sverige.
Islamiska Fatwabyråns huvudsakliga verksamhet riktar sig till alla
åldrar och etniciteter, oavsett kön. En stor del av arbetet utgörs av informationsverksamhet om islam. Samfundet deltar även i debatten
om muslimernas villkor. Till hjälp har samfundet många utbildade
imamer med akademisk utbildning inom området islamlära.

samfundet ställer sig positivt till varierande typer av
samarbete som leder till bättre måluppfyllelse, och ser väldigt positivt
på möjligheten att samverka inom ISR och med SST. Samfundet arbetar utifrån synen att olikheter kan vara en berikande faktor i samhället. Inte minst i vårt mångkulturella samhälle kan detta vara till
nytta. Däremot har samfundet en väldigt kritisk inställning gentemot
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Fakta
Från årsskiftet 2017
består av ISR sammanlagt sju riksförbund: Förenade
Islamiska föreningar i
Sverige (FIFS),
Sveriges Muslimska
Förbund (SMF),
Islamiska Kulturcenterunionen i Sverige
(IKUS), Svenska
Islamiska Församlingarna (SIF), Islamiska
Shia Samfunden i
Sverige (ISS),
Bosniakiska Islamiska
Samfundet (BIS),
Islamiska Fatwabyrån i
Sverige (IFBS).

IFBS är också en av
de sufiska rörelser
som undersöks i den
rapport som SST
lanserade under 2016.
De tillhör den så
kallade rifaiyyahordern.
Läs mer om den
rapport på sid 46.
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extremistiska åskådningar som felaktigt antas vara islamiska. Oftast bygger detta på bristande
kunskap hos såväl de som bär dessa åskådningar som de som förknippar dessa extremistiska uppfattningar och handlingar med islam och muslimer. IFBS ser därför upplysning och kunskap som
två viktiga och avgörande faktorer i arbetet med att sprida trygghet i det svenska samhället. l

årsbok 2017 • nämnden för statligt stöd till trossamfund

45

Ny rapport

om sufism i Sverige
2016 gav SST ut Sufism i Sverige – en lägesrapport från Stockholm, Göteborg
och Malmö. I denna publikation presenteras för första gången sufismens historia
och samtida utbredning i Sverige. Simon Sorgenfrei, huvudförfattare till rapporten, sammanfattar här delar av innehållet.

– En lägesrapport från Stockholm,
Göteborg och Malmö

Sufism brukar beskrivas som den gren av islam som lägger särskild tonvikt vid själslivet och strävan att genom andliga övningar nå upplevelser
av gudsnärvaro. Sufier har vanligen organiserat sig i ordnar som finns
spridda över nästan hela världen – och sträcker mer än tusen år tillbaka
i tiden.
I Sufism i Sverige – En lägesrapport från Stockholm, Göteborg och
Malmö ges för första gången en mer övergripande presentation av hur
sufism organiseras och praktiseras i Sverige.

Publikationen är framtagen av Simon Sorgenfrei,
lektor vid Södertörns högskola.

Box 14038 • 167 14 Bromma • www.sst.a.se
ISBN: 978-91-983453-0-8

den första kända muslimska missionären att besöka Sverige
var den indiske sufimystikern och musikern Inayat Khan (d. 1927)
som 1924 höll en serie föredrag om sufism i Stockholm. Bland de intresserade åhörarna fanns Elsa Haglund (d. 1943) och Anna-Greta
Ångström (d. 1999). De blev båda sufier, tog sig namnen Ulma och
Karima och grundade Sufirörelsen i Sverige, som var verksam mellan
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Simon Sorgenfrei

de mest spridda bland muslimer världen över, och med
invandring från muslimska majoritetsländer finns idag
sufism i olika former etablerad även i Sverige. Men i relation till dess spridning och betydelse är de sufiska traditionerna mindre kända. Få känner också till att sufism har en lång historia i Sverige,
och sedan länge haft betydelse för svenskt kulturliv.
Den förste kände svensk att praktisera sufism var konstnären Iván
Agueli (d. 1917), som på 1890-talet konverterade till islam under en
resa i Egypten. Aguéli, eller abd al-Hadi som han hette som muslim,
initierades i sufiorden Shadhiliyya Arabiyya, och kom sedan att få
stor betydelse för hur sufism förståtts och praktiserats i Europa och
USA, bland annat inom den så kallade traditionalistiska rörelsen som
i Sverige företräddes av bland andra Tage Lindbom (d. 2001) och Kurt
Almqvist (d. 2001).

Sufism i Sverige – En lägesrapport från Stockholm, Göteborg och Malmö

S

ufiska traditioner har i tusen år
varit bland
Sufism i Sverige

Simon Sorgenfrei

Sufism i Sverige

– En lägesrapport från Stockholm,
Göteborg och Malmö







SST:s skriftserie
Nr 6

Fakta
Sufism brukar beskrivas
som den tradition av
islam som lägger särskild
tonvikt vid själslivet och
strävan att genom andliga
övningar nå upplevelser
av gudsnärvaro. Detta
brukar inom religionsvetenskapen definieras som
mystik. Sufier har vanligen
organiserat sig i ordnar
som finns spridda över
nästan hela världen vars
historia sträcker sig mer
än tusen år tillbaka i tiden.
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Nasheed-sång ackompanjerad av en trumma vid retreaten
Where Land Meets Sea utanför Göteborg.

Dansande dervisher.
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Ny rapport

om sufism i Sverige
fram till 1999. Inom sufirörelsen praktiserades sufism som ett uttryck för universell andlighet,
och kopplingarna till islam tonades ner.
Under det tidiga 1900-talet översattes också cirka 10 000 sidor persisk sufilyrik till svenska av
Baron Erik Hermelin (d. 1940), och dessa översättningar kom i sin tur att influera en rad svenska
författare. Hos såväl Gunnar Ekelöf (d. 1968) som hos Willy Kyrklund (d. 2009) och Claes Hylinger (f. 1943) kan vi finna mer eller mindre elaborerade sufiska teman.

men det var huvudsakligen i och med arbetskraftsinvandringen och senare flyktinginvandringen under efterkrigstiden som sufism i någon större utsträckning kom att etableras i
Sverige. Idag finns de flesta av de större sufiska ordnarna etablerade i landets tre största städer
– och genom dessa kopplas lokala sällskap i Sverige samman med ordenssällskap i Turkiet, Senegal, Syrien, Iran, Afghanistan och en lång rad andra muslimska majoritetsländer, men även
med Europa och USA. Sufiordnarna i Sverige engagerar idag tusentals människor, som träffas
för gemensamma böneaktiviteter – men också för att dricka kaffe, spela fotboll eller lyssna på
musik tillsammans.

medan vissa av dessa sällskap har en tydlig organisatorisk struktur, egna lokaler och
regelbundna träffar och aktiviteter, har andra lösare konturer. Majoriteten av de sufigrupper som
representeras i rapporten samlar sunnimuslimer, men där finns grupper också med shiamuslimska kopplingar, liksom de som välkomnar andligt sökande personer oavsett religiös bakgrund. Flera av grupperna har också ett nära samarbete sinsemellan.
Genom historien har det funnits anti-sufiska strömningar, vilka idag företräds främst av så kal�lade salafitiska eller wahhabitiskt orienterade muslimer. Dessa är fundamentalistiska yttringar
som växer över hela världen och även finns representerade i Sverige. Rapporten visar att sufiorienterade muslimer känner viss oro och upplever kritik och motsättningar i mötet med representanter för dessa traditioner i Sverige.
Mellanmuslimska motsättningar och konflikter är bland de mest våldsamma i världen idag,
varför dessa är signaler att ta på allvar. l
Simon Sorgenfrei,
lektor religionsvetenskap på Södertörns högskola
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Baye fall-anhängare (Mouridiyya) i Stockholm firar Magal Mame Sheikh Ibrahima Fall
under Ramadan.
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Samverkan med
trossamfund i vardag och kris
När företrädare för kommuner, landsting/ regioner och länsstyrelser möter trossamfund för samtal om hur man gemensamt kan arbeta för ett gott samhälle och
tillsammans motverka det som hindrar så gör det skillnad.
Men ett sådant möte måste hitta former där man bekräftar varandra, hittar
strukturer som inte är personbundna och framför allt finna en trygghet i att man
har samma mål och att man vågar formulera det tillsammans.

A

tt avgöra vem eller vilka som ska kontak-

tas är ett stort ansvar. En utmaning kan vara att avgöra vem som ska kontaktas och att bedöma hur representativa de som kontaktas är för respektive religion.
2014 tog SST fram skriften Att arbeta med trossamfund i vardag
och kris – handledning för kommuner, landsting och länsstyrelser
om att samarbeta med trossamfundsråd som ett stöd i detta arbete.
Handledningen var en del i ett regeringsuppdrag och följdes upp
med olika seminarier och workshops runt om i landet.
Under vintern och våren 2017 ska handledningen revideras och
uppdateras. Det gör SST genom att producera en webbversion av
handledningen med nya, uppdaterade texter och med mer interaktivt material.
Den nya webbversionen innehåller även flera exempel från olika kommuner, landsting/regioner
och länsstyrelser om hur och när de samverkar med trossamfund. Här varvas erfarenheter med
praktiska råd från de som verkar och arbetar direkt med olika trossamfund.
Bland annat delar Staffan Edler, beredskapsdirektör i Jämtlands län och Johan Ahlström, riskingenjör i Västerås stad, med sig av sina erfarenheter av att ha kontakt med trossamfund ur ett
krisberedskapsperspektiv. l
Erik Löfgren
redaktör, frilansjournalist och sakkunnig kriskommunikation
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– nu kommer webbversionen!
Staffan Edler,
beredskapsdirektör Jämtlands län
Vad skulle ni kunna ha för nytta av att samverka
med trossamfund i samband med olika kriser och katastrofer?
– Det skulle ge oss möjlighet att nå ut till alla som är berörda
av en händelse. SST skulle kunna hjälpa oss med att hitta en
ingång till andra trossamfund eller befolkningsgrupper som inte
vi når normalt. Som exempel kan vi nämna ett tillfälle då vi väntade en storm och SMHI och myndigheterna hade gått ut med
information om det i media. Detta gjorde att de enda som var
ute var personer som inte kunde svenska. En närmare samverkan med SST skulle också ge oss bättre möjlighet att ”mottagaranpassa” vår information.
Vilken erfarenhet har ni av att samverka med trossamfund?
– Vi har ingen erfarenhet av samverkan med trossamfund under
en skarp händelse. Däremot har SST deltagit i någon av våra
övningar.
Vad tror du skulle behövas för att samarbete/samverkan med
trossamfund skulle kunna utökas, utvecklas och förbättras?
– Jag skulle vilja att SST deltar i vårt krishanteringsråd. Att de
finns som en resurs i vår kriskommunikation.
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Samverkan med
trossamfund i vardag och kris
Johan Ahlström, riskingenjör
trygghets- och säkerhetsenheten Västerås stad
Vad skulle ni kunna ha för nytta av att samverka med trossamfund i
samband med olika kriser och katastrofer?
– Trossamfunden har stora resurser i form av personal och lokaler. Vi
(kommunen) kan erbjuda drabbade ett samlat utbud av stöd i olika
former. Vi säkerställer att drabbade och anhöriga får den hjälp och
det bemötande som följer de seder som finns inom olika religioner.
Trossamfunden kan vara till stöd för att tolka händelsen och klargöra
hjälpbehovet. Ofta har vi svårt att få fram tolkar, här kan samfunden
bistå.
Vilken erfarenhet har ni av att samverka med trossamfund?
– Under skogsbranden i Västmanland sommaren 2014 fick Västerås
stad i uppdrag att öppna upp en mottagningsstation för de som skulle
evakueras från brandområdet. Vi fick då hjälp av Svenska kyrkan att
öppna en stor lokal dit vi kunde ta emot evakuerade. Då vi ville veta
vilka ytterligare trossamfund som var aktiva i det berörda området,
kontaktade vi SST som bistod oss med analys och goda råd.
– För att beskriva kommunens planering vid krishantering, lära känna
varandra och veta vilka resurser olika parter har arrangerar Västerås
stad en årlig träff med våra samfund. Vid dessa träffar tränar vi på
något scenario om hur vi skulle kunna agera tillsammans.
Vad tror du skulle behövas för att samarbete/ samverkan
med trossamfund skulle kunna utökas, utvecklas och förbättras?
– I större orter/kommuner kan det finnas ett stort antal olika trossamfund. Det är en större utmaning att få till fungerande nätverk och
samverkan med många olika parter. I dessa fall behöver man arbeta
mycket med formerna för samverkan och att de accepteras av alla
iblandade.
Vilka råd har du till andra som skulle vilja inleda ett arbete för att
samverka med trossamfund?
– Ta hjälp av SST för att få kontaktlistor till de samfund som finns i din
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– nu kommer webbversionen!
omgivning. För oss är det viktigt att
bara samarbeta med samfund som
uppfyller kraven för statligt stöd.
Bjud in samfunden till en träff där
ni lär känna varandra och diskuterar
hur ni kan samverka vid kriser. Skapa
kontaktlistor så att ni vid en händelse snabbt kan kalla in nätverket
vid en händelse. Bestäm hur ni ska
samverka till vardags och hålla liv i
nätverket. Låt gärna värdskapet gå
runt i nätverket så att ni träffas i varandras lokaler. Bjud då in trossamfunden när kommunen arrangerar
andra övningar, utbildningar och
föreläsningar så att de känner att de
är inkluderade i kommunens krisberedskapsarbete. Ta även med något
eller några trossamfund i kommunens ledningsgrupp för krisstöd.
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Religion, migration,
integration, radikalisering
Hösten 2016 åkte SSTs kansli på en studieresa
till USA. Med på resan var Simon Sorgenfrei
och Göran Larsson, två forskare som arbetar
för myndigheten. I följande text berättar Simon
några intryck från resan.

I

oktober fick vi, som projektanställda fors-

kare hos SST, möjligheten att följa med SSTs ordinarie stab på en utbildningsresa till Washington
och Boston. Vi är båda verksamma som religionsvetare, med intresse för frågor som rör religionens i samhället, speciellt när det gäller islam och muslimer. Våra
uppdrag går ut på att för SSTs räkning framställa två rapporter. Dels en gemensam rapport om växande religiösa
minoriteter i Sverige med koppling till konflikterna i Syrien och Irak, dels en rapport om islam och muslimer i
Sverige. Båda rapporterna ska på olika sätt behandla frågor som rör religion, migration, integration – och i viss
mån så kallade radikaliseringsfrågor.

under resan besökte vi bland annat en rad

Korridor i West Wing.

olika statliga institutioner som arbetar med dessa frågor. I följande korta text försöker vi belysa
några avgörande skillnader som tycks finnas mellan hur svenska och amerikanska myndigheter
arbetar med dessa frågor.
I möten med olika analytiker och beslutsfattare inom den offentliga sektorn stod det klart att
vi ofta hade en samsyn med våra amerikanska värdar när det gäller integrationsarbete liksom
angående de faktorer som kan bidra till att människor riskerar att ta till våld. Samtidigt var det
uppenbart att vi inte alltid var överens om hur religion kan användas som resurs i samhället och
54
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– på olika spår
i USA och Sverige?

SST med Melissa Rogers på White House Office of Faith-based and Neighborhood Partnerships.

hur våldsbejakande grupper och rörelser bäst motarbetas. Våra olika uppfattningar, bedömer jag,
beror sannolikt på de betydande skillnader som finns mellan det svenska och det amerikanska
samhällets uppbyggnad, men även på att vi gjorde olika analyser av situationerna.

i usa är religiösa organisationer och trossamfund en självklar del av civilsamhället,
och spelar därigenom en viktig social roll. Då man i USA generellt har en annan syn på statens
roll inte minst i sociala frågor, både förväntar man sig och är beroende av att civila aktörer bidrar
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Religion, migration,
integration, radikalisering

Entrén på State department, Washington.

både med socialt arbete, som med akut hjälp vid naturkatastrofer eller liknande. I Sverige har vi
under 1900-talet utvecklat en annan politisk ordning där ansvaret för medborgarna i högre grad
ligger på staten än på privata, civila aktörer. Att förvänta sig att exempelvis religiösa samfund ska
kliva fram och bedriva social hjälpverksamhet är därför inte självklart, då det kan uppfattas som
att staten inte tar sitt ansvar i dessa frågor.
Då staten är beroende av religiösa aktörer i USA har den också mindre möjligheter att välja
vilka de samarbetar med eller ställa krav på de grupper man samarbetar med. Som Åke Göransson skriver i introduktionen till denna årsskrift är det också tydligt att man, i samarbetet kring
praktiska frågor, i hög grad bortser från teologi och ideologi som skulle kunna försvåra eller
omöjliggöra sådant samarbete.
56

nämnden för statligt stöd till trossamfund • årsbok 2017

– på olika spår
i USA och Sverige?
Muslim American Society of Boston Cultural Center.

en annan olikhet var synen
på arbetet mot radikalisering. Analytiker såväl på State Departement som
på Homeland Security var eniga i att
detta är ett problem som kräver mångfacetterade analyser och som bottnar i
en rad olika sociala och kulturella faktorer, där religiös ideologi ofta spelar
en sekundär roll. De flesta som ”radikaliseras” gör detta utanför moskémiljöerna. Trots detta, vilket relaterar till
diskussionen ovan, riktas mycket av
arbetet mot just muslimska organisationer med en förväntan dels på att det
är inom dessa miljöer högriskpersoner
återfinns och dels att muslimska ledare
är bryggan mellan dessa individer och
den amerikanska säkerhetsapparaten.
Inom samtliga kontor verkade analytikerna dock eniga i att arbetet med
att integrera islam och muslimer i det
amerikanska samhället är av stor vikt
för arbetet mot/med denna problematik. l
Simon Sorgenfrei,
lektor Södertörns högskola
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Registrera religion
– något för framtiden?

Sverige är ett av ett fåtal länder i världen som idag saknar offentlig statistik om
befolkningens religiösa sammansättning. Detta är ett stort problem eftersom
det gör det omöjligt att på allvar motverka den diskriminering och orättvisa som
drabbar Sveriges religiösa minoriteter. Svaret på detta, menar forskaren
Tobias Hübinette, är att svenska myndigheter bör titta närmare på
jämlikhetsdatametoden.

I

de allra flesta av dagens länder finns idag offentlig statistik om religion

och trosuppfattning. Den moderna och mest adekvata metod som används för att samla
in denna statistik kallas jämlikhetsdata (på engelska equality data). I enlighet med metoden tillfrågas invånarna i ett visst land (eller region/stad) regelbundet hur de själva identifierar sig utifrån religion och trosuppfattning. Även andra typer av variabler kan ingå i enkäten såsom olika etniska eller rasliga minoritetstillhörigheter, funktionsvariationer eller sexuella
orienteringar. Det handlar alltså om anonyma och frivilliga enkäter som invånarna ombeds att
svara på – inte tvång eller generell registrering.
Varför behövs då offentlig statistik om religion och trosuppfattning? Finns det ett egenvärde
för myndigheter i Sverige att räkna på hur många muslimer, judar, buddhister eller kristna som
finns här? Det gör det naturligtvis inte. Däremot är statistik ett viktigt verktyg för att synliggöra
ojämlikheter och för att kunna skapa ett jämställt samhälle.

i sverige finns en lång historia av att skapa och bruka statistik av allehanda slag som
underlag för politiska beslut. Detta har länge varit en del i den övergripande samhällsplaneringen och i praktiken utgör det själva grunden för hela det svenska samhällsbygget. Särskilt sedan
1900-talets slut har den offentliga statistiken inte minst använts i arbetet för att skapa ett jämlikt,
jämställt och icke-diskriminerande samhälle. Det är denna den offentliga statistikens centrala roll
i det svenska samhällsbygget som just gör behovet av statistik om religion och trosuppfattning så
trängande inför framtiden.
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Registrera religion
– något för framtiden?

idag har vi en diskrimineringslag som ska skydda alla religiösa utövare från diskriminering. Men samtidigt finns det inga siffror på om det skydd som dessa åtnjuter har någon som
helst verkan på exempelvis arbetsmarknaden och inom bostadssektorn. Vi kan ana (genom olika
rapporter och forskning som gjorts) men vi vet exempelvis inte någonting om de svenska religiösa minoriteternas situation inom arbetslivet – är det kanske så att just de diskrimineras mer eller
mindre än andra, är de kanske över- eller underrepresenterade inom vissa branscher och sektorer
och är de kanske oftare arbetslösa än majoritetsbefolkningen? Just nu riskerar den svenska antidiskrimineringspolitiken att i bästa fall bli ineffektiv och i värsta fall till och med motverka sitt
syfte på grund av denna brist på data och siffror. Det skydd som de olika religiösa minoriteterna
tillerkänns i svensk lag är därmed omöjligt att både uppfylla, kartlägga och följa upp över tid då
statistik helt enkelt saknas.

jämlikhetsdata brukas bland annat i den engelsktalande världen med länder som
Storbritannien, USA, Kanada och Australien som exempel, i den latinamerikanska världen i länder som Brasilien, Bolivia och Colombia, i flertalet postkoloniala asiatiska, afrikanska och oceaniska länder liksom i många öst- och centraleuropeiska länder samt även i flera väst- och nordeuropeiska länder såsom i Finland och Irland. Vidare är jämlikhetsdatametoden också den metod
som förespråkas och rekommenderas inom såväl FN och EU som Europarådet – strukturer i
vilka Sverige ingår. Inom dessa överstatliga strukturer råder det full konsensus om att jämlikhetsdatametoden faktiskt både är en mer demokratisk och inkluderande och en mer etisk och mer
vetenskaplig metod än att utgå ifrån ett folkbokföringsregister där alla vi som bor i Sverige dels
redan är kategoriserade i förväg utan att vi har tillfrågats om hur vi själva identifierar oss och som
dels också saknar data om bland annat just religion och trosuppfattning. Sverige får också regelbundet kritik av FN och EU för att vi saknar offentlig statistik om religion och trosuppfattning.

på grund av den upprepade kritiken att vi saknar statistik så gav den förra alliansregeringen uppdrag åt DO att utreda frågan om jämlikhetsdata. Utredningen fastställde att jämlikhetsdatametoden både kan och bör praktiseras och institutionaliseras i Sverige och inte minst på
grund av alla de internationella åtaganden som Sverige ingår i. Både de internationella överens-

60

nämnden för statligt stöd till trossamfund • årsbok 2017

kommelserna och den svenska lagstiftningen avseende skydd av känsliga personuppgifter såsom
EUs dataskyddsdirektiv, Europarådets dataskyddskonvention, och svenska Personuppgiftslagen
tillåter alla bruket av jämlikhetsdata så länge det sker med syftet att motverka diskriminering.
Hittills har dock regeringen oavsett politisk färg svarat att Sverige står fast vid att inte praktisera
jämlikhetsdata och denna hållning upprepades ironiskt nog i den nuvarande rödgröna regeringens nationella handlingsplan mot rasism och diskriminering som lanserades i slutet av förra året.

samtidigt har jämlikhetsdatafrågan kommit att nå den offentliga debatten på senare tid och intressant nog så är det just representanter från flera religiösa minoriteter såsom
svenska muslimer som har uttryckt en önskan om att svenska myndigheter börjar praktisera
jämlikhetsdatametoden för att motverka diskriminering. l

Tobias Hübinette
är universitetslektor vid Karlstads universitet
och utgör tillsammans med Kitimbwa Sabuni och Fatima Doubakil
Team Jämlikhetsdata som hjälper och stödjer myndigheter och särskilt kommuner
som vill införa och praktisera jämlikhetsdatametoden.
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Hur räknar man rätt och lika –

SSTs nya statistik

Redan år 2009 påbörjade SST en dialog med Riksrevisionen kring frågan om
säkerställande av myndighetens statistik. Hur försäkrar man sig om att siffrorna
stämmer? Frågan är både relevant och intressant. Men hur blev det sedan?

I

ett dokument från riksrevisionen år 2010 påpekas för SST att: ”För att en

person ska anses betjänad av samfundet krävs enligt förordningen om statsbidrag till trossamfund (1999:974) att den är: medlem eller registrerad deltagare i verksamhet som organiseras av trossamfund eller församling.” Utifrån detta bestämde SST att en storsatsning
på att säkerställa detta skulle göras. Det hela utmynnade i det som fick arbetsnamnet Kvalitetssäkringsprojektet. Mellan åren 2011 och 2015 pågick ett intensivt arbete i alla trossamfund som var
statsbidragsberättigade. Hur skulle man bäst kunna säkerställa de siffror som staten efterfrågade?
De trossamfund som varit etablerade en längre tid i Sverige hade ofta ett system som skulle kunna
fortsätta att användas. Detta gjorde att ett antal trossamfund, trots att SST inte krävde in siffror
under projekttiden, årligen inkom med uppdaterade och kvalitetssäkrade uppgifter.
Hur jobbar man fram en säker statistik?

Ett omfattande arbete gjordes dels från SSTs sida och dels från trossamfunden. SST höll ett antal
utbildningar och åkte även runt i landet för att utbilda trossamfundsledare vars ansvar innefattade statistik. Dels fick man lära sig om vad Datalagen säger om att samla statistik och förteckningar, samt hur alla till statlig myndighet insända handlingar blir allmän handling. Dels utbildades
det i hur sammanställningar ska ställas upp. Huruvida detta gjordes med papper och penna eller
via det senaste digitala systemet som fanns att tillgå, spelade ingen roll. Vad som spelade roll var
att siffrorna var helt rätt och att detta kunde bevisas. En annan aspekt utbildningen innehöll var
att definiera vad det innebär att en person, enligt statistiken, är betjänad. Vad är skillnaden på att
registrera en medlem gentemot en person som endast är regelbundet deltagande i av trossamfundet organiserade aktiviteter? Som del av utbildningen sammanställde SST ett utbildningspaket så
att även de lokala församlingarna kunde få del av det viktigaste i utbildningen. Trossamfunden
centralt jobbade på många olika sätt för att säkerställa dels att alla församlingar hade förstått och
tolkat informationen rätt, och dels på att hjälpa de lokala församlingarna med sitt insamlande.
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De nya siffrorna

År 2016 inkom nu för första gången på många år alla trossamfund med en väl bearbetad och
sammanställd statistik över sina betjänade. Statistiken gäller siffror för år 2015 och ligger bland
annat till grund för hur organisationsbidraget fördelades år 2017. Men, är statistiken helt rätt och
komplett nu? För att säkerställa att underlaget var så rätt som möjligt valde SSTs kansli att bege sig
ut till ett antal trossamfund för att få lära sig mer om sammanställningarna som skickats in och
hur de hade gjorts. Man granskade listor och blanketter, man bläddrade i datafiler och läste ur
dopböcker. Kansliets personal var djupt imponerade av vad de mötte. Nej, allt var inte helt rätt. I
flera fall var det fortfarande inte helt klart vad gäller skillnaden på de två kategorier av personer
som innefattas i betjänad. På några ställen bad SST om en omräkning, vilket de som ombetts om
detta snarast gjorde.
Hur säkerställde trossamfunden på nationell nivå
de siffror församlingarna skickade in?

En del hade själva sammanställt utbildningar för lokal nivå. Vissa trossamfund hade rest runt till
många av sina församlingar. Man har där t.ex. konstaterat att det inte är helt lätt att få in alla uppgifter från personer som inte bor i städer. Inte heller är det helt lätt att förvissa alla, speciellt inom
trossamfund som är nyetablerade och kommer från starkt konfliktdrabbade områden, om varför
staten vill räkna dem. Allt sådant tar tid och det är därför som den väl sammanställda statistiken
som nu finns kommer att förbättras och utökas ännu mer under de närmaste åren.
Hur ser statistiken ut?

Ett antal av de sedan länge etablerade trossamfunden visade på en svag nedgång i siffrorna redan
under den tid då projektet pågick. Naturligt nog har trossamfund som haft många nyanlända
under åren ökat, ofta på grund av flyktingströmmen. Antalet registrerade medlemmar och regelbundna deltagare år 2015 uppgick till nästan 795 500 personer. Det är 67 trossamfund som själva
eller som del av de tre samarbetsorganen får del av statsbidraget och tack vare allt som gjorts under de senaste åren kan vi nu känna oss säkra på att siffrorna är så rätt som det går och därför kan
utgöra grunden för en rättvis fördelning. l
Åsa E. Hole
Handläggare för statsbidragsfrågor
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Utbetalda statsbidrag 2016
Statistik 2015
Nämndens ledamöter 2016-17
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2016 Utbetalda statsbidrag

organisationsbidrag och projektbidrag ( i kronor)
FÖRSAMLINGAR INOM

ORG.
BIDRAG

PROJEKTBIDRAG

Lokalbidrag
(byggnation samt
anpassning
för funktion.)

Säkerhetshöjande
åtgärder
samt säk.
vakt.

Etableringsbidrag

FLYKTINGARBETE
Särskilt
utbildningsbidrag

Enl. 13.6
Insatser
för ideella
sektorn
ut 17

Alevitiska Riksförbundet

261.058

Frälsningsarmén

980.247

200.000				

Equmeniakyrkan

9.611.553

1.437.644				

450.000

Evangeliska Frikyrkan

3.507.469

164.994				

300.000

Pingströrelsen
Sjundedags Adventistsamfundet
Sv Alliansmissionen
ELM-Bibeltrogna Vänner
Ev Fosterlands-Stiftelsen

8.105.171

2.906.000		

30.000		

450.000

925.000		

30.000		

200.000

152.356			

200.000

272.970
1.512.978
19.500
3.155.262

950.000

Gemensamma förs		

1.351.710

Estniska Ev-lutherska kyrkan

330.530

Lettiska Ev-lutherska kyrkan

140.954

Mandeiska Sabeiska Samfundet

558.382		

Ungerska Protestantiska kyrkan

275.091

Danska kyrkan

100.000

Norska kyrkan

300.000

Isländska kyrkan

100.000

Anglikanska kyrkan
Rom-Katolska kyrkan

300.000

386.720

10.000

100.000

253.411
5.958.609

2.289.000				

400.000

Ortodoxa och österländska kyrkor
- Antiokiska Grek-ort

46.544			

- Bulgarisk ort kyrkan

28.605

- Finska ort kyrkan
- Grekisk ort kyrkan

104.816
1.002.300

200.000

320.000

- Makedonisk ort kyrkan

443.274

16.800

190.000

- Rumänska ort kyrkan

446.015			

- Ryska ort kyrkan

117.556

- Ryska ort Moskva patriarkatet

177.220
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2016 Utbetalda statsbidrag

organisationsbidrag och projektbidrag ( i kronor)
FÖRSAMLINGAR INOM

ORG.
BIDRAG

PROJEKTBIDRAG

Lokalbidrag
(byggnation samt
anpassning
för funktion.)
- Serbisk ort kyrkan

123.438

40.000

- Armenisk apostoliska kyrkan

161.263		

320.000

- Eritreanska ort kyrk

183.318			

- Etiopisk ort kyrkan

215.918

- Svenska ort prosteriet

- Koptisk ort kyrkan

2.013.346

Säkerhets- Etablehöjande
ringsåtgärder
bidrag
samt säk.
vakt.

FLYKTINGARBETE
Särskilt
utbildningsbidrag

Enl. 13.6
Insatser
för ideella
sektorn
ut 17

159.659

191.353		

- Syrisk ort kyrkan (ärkestiftet)

1.671.837

- Syrisk ort ställföreträdarskapet

1.423.265		

- Österns assyriska kyrka

440.641

Judiska Centralrådet

636.109

669.225

180.000		

100.000

120.000

2.000.000

115.000

710.500

1.373.742

Islamiska samarbetsrådet
- Förenade Islamiska församlingar

633.525

160.000

10.000

- Islamiska kulturcenterunionen

1.145.148

185.796

1.574.400

180.000

130.000

- Sv Muslimska Förbund

2.115.743		

553.125

90.000

30.000

818.257		

40.000

90.000

1.273.743		

200.000

345.000

- Svenska Islamiska Församlingarna
- Islamiska Shia Samfunden

2.067.892		

- Bosniska Islamiska Samfundet

782.225

368.000

296.713

Sv Buddhistiska Samarbetsråd

358.457

20.000

40.000

53.467.689

13.353.382

7.500.306

Totalt

Utbildning/administration			

Dessutom har följande bidrag utbetalats:
Bidrag till teologiska institutioner
Andlig vård inom sjukvården

60.000

120.000		
1.495.000

100.000

230.000 2.500.000

444.231			

250.000

Verksamhetsbidrag
1.100.000
9.177.384
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2015 Statistik (som ligger till grund

för uträkningen av SSTs organisationsbidrag 2016)
Antal bidragsgrundande* personer (betjänade)
i trossamfund relaterade till SST 31 december 2015
SAMFUND

BIDRAGSGRUNDANDE PERSONER*

Frikyrkor
Equmeniakyrkan
Evangeliska Frikyrkan
Frälsningsarmén
Pingströrelsen
Sjundedags Adventistsamfundet
Svenska Alliansmissionen

316 364
125 610
50 132
9 987
106 819
3 522
20 294

Islamiska sammarbetsrådet
BIS, Bosniakiska islamiska samfundet
FIFS, Förenade islamiska föreningar i Sv.
IFBS, Islamiska fatwabyrån i Sverige
IKUS, Islamiska kulturcenterunionen
ISS, Islamiska shia samfunden
SIF, Svenska islamiska församlingarna
SMF, Sveriges muslimska förbund

139 759
12 716
23 264
7 185
16 050
31 114
14 575
34 855

Lutherska kyrkor
Danska kyrkan i Sverige
ELM - Bibeltrogna Vänner
Estniska evangelisk lutherska kyrkan
Evangeliska Fosterlandsstiftelsen
Isländska kyrkan i Sverige
Lettiska evangelisk-lutherska kyrkan
Norska kyrkan i Sverige
Ungerska Protestantiska kyrkan
Ortodoxa och österländska kyrkor
Antiokiska ortodoxa kyrkan
Armeniska apostoliska kyrkan
Bulgariska ortodoxa kyrkan
Eritreanska ortodoxa kyrkan
Etiopiska ortodoxa kyrkan
Finska ortodoxa kyrkan
Grekisk ortodoxa kyrkan
68

55 232
280
2 578
4 486
39 413
225
1 210
2 018
5 022
140 275
1 006
4 407
800
6 386
3 080
663
24 000
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2015 Statistik (som ligger till grund

för uträkningen av SSTs organisationsbidrag 2016)
Antal bidragsgrundande* personer (betjänade)
i trossamfund relaterade till SST 31 december 2015
SAMFUND

BIDRAGSGRUNDANDE PERSONER*

Koptiska ortodoxa kyrkan
Makedoniska ortodoxa kyrkan
Rumänska ortodoxa kyrkan
Ryska ortodoxa kyrka, Konstantinopel
Ryska ortodoxa kyrkan av Moskva
Serbiska ortodoxa kyrkan
Svenska ortodoxa prosteriet
Syrisk ortodoxa ärkestiftet
Syrisk ortodoxa patriarkatets ställföreträdarskap
Österns assyriska kyrka

3 105
6 761
6 889
3 460
2 048
22 156
2 116
25 034
20 965
7 399

Övriga bidragsberättigade samfund
Alevitiska Riksförbundet
Anglikanska kyrkan
Judiska församlingarna
Mandeiska Sabeiska Samfundet
Romersk-katolska kyrkan
Sveriges Buddhistiska Samarbetsråd

143 852
4 191
3 426
8 302
6 979
113 053
7 901

Totalt

795 482

* Bidragsgrundande person (Betjänad) innebär medlem eller registrerad regelbundna deltagare i
verksamhet som organiseras av trossamfundet.
Den statistik som redovisas för år 2015 har granskats dels genom SSTs analysgrupps arbete och dels
genom besök av kansliets personal för granskning av statistikunderlag hos ett antal trossamfund.
Övriga upplysningar:

Fr.o.m. 2000 är Danska, Norska och Isländska kyrkorna i Sverige bidragsberättigade genom SST. Dessa kyrkor
är i stor utsträckning ”sjömanskyrkor”. Från och med år 2015 redovisar även dessa sin statistik.
Equmeniakyrkan är den kyrka som Metodistkyrkan, Svenska Baptistsamfundet och Svenska Missionskyrkan
tillsammans bildade år 2012, först dock under arbetsnamnet Trossamfundet Gemensam Framtid.
Sveriges Buddhistiska Samarbetsråd (SBS) består av 25 självständiga trossamfund av olika storlek vilka
representerar de tre huvudinriktningarna inom buddhismen.
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2016-2017

SSTs nämnd
Nämndledamöterna sitter på två år och tillsätts av regeringen.
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ORDINARIE LEDAMOT

ERSÄTTARE

Olle Alkholm, ordförande

Helén Friberg

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

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

Thomas Bab

Agneta Condén-Knutsson

Bellmansgatan 24, 4tr
118 47 Stockholm
070-812 73 52
t@bab.one

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

Lars-Gunnar Jonsson

Cahtrine Nygren

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

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

Helena Hummasten

Mustafa Setkic

c/o FIFS
Kapellgränd 10
116 25 Stockholm
08-509 109 24, 073-685 53 54
helena.hummasten@fifs.se

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

Toader Doroftei

Berjouhie Wartanian

Blickavägen 29
146 50 Tullinge
08-607 44 20
073-600 03 37
bors.td@hotmail.com

Skäftingebacken 9, 2 tr
163 67 Spånga
070-780 98 56
vivvi_wartanian@hotmail.com
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2016-2017

SSTs nämnd

ORDINARIE LEDAMOT

ERSÄTTARE

Trudy Fredriksson

Arhimat Alkhamas

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

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

Annika Wahlund Gunnarsson

Christer Blomberg

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

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

Staffan Livehed

Helena D’Arcy

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

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

Madeleine Hansson

Peter Lindskog

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

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

Övriga adresser
Angående ledamöter i SSTs råd, samt adresser till bidragsberättigade samfund, hänvisar vi till
SSTs hemsida www.sst.a.se under fliken kontakt.
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l av verksamheten.
er andra gudstjänstlokaler
att få en natts sömn,

inte en utvärdering eller
verige. Ambitionen har varit
lväga.

Nya informationsskrifter om religion, religionsfrihet
och trossamfund i Sverige med anledning av flyktingströmmen

En reportagebok om trossamfundens verksamhet för nyanlända och flyktingar

r, tillfälliga nätverk

Besök SSTs hemsida: www.sst.a.se

trossamfundEn och flyktingarna

då rekordmånga
er.

Nyfiken på SST?

trossamfundEn och

RELIGION,
RELIGIONSFRIHET
OCH TROSSAMFUND
I SVERIGE

l trossamfund (SST).

En rEportagEbok om trossamfundEns vErksamhEt för nyanlända och flyktingar

1

Religionen har för många nyanlända
och flyktingar en stor betydelse. Den
kan både vara orsaken till deras flykt –
och en trygghetsfaktor. För många som
kommer hit är trossamfunden viktiga
i etableringsprocessen. Det är dit man
går för att träffa landsmän och prata sitt
modersmål. Där finns en trygghet och
ett socialt sammanhang – någonting
som känns bekant. Där finns möjlighet
att fråga om råd och vägledning i stora
och små frågor.

Beställ, ladda ner på www.sst.a.se

Några av SSTs skrifter och rapporter

Ladda ned, eller beställ, från SSTs hemsidan www.sst.a.se

Trossamfund i Sverige - Statsbidragsberättigade
trossamfund: presentationer och aktuell statistik,
4:e upplagan.
Att arbeta med trossamfund i vardag och kris
Handledning om arbete med interreligiösa och mångkulturella råd inom ramen för kommuner och landstings ansvar för krisberedskap och social hållbarhet
Religion, religionsfrihet och trossamfund
Broschyren framtagen för nyanlända flyktingar och
invandrare. Finns på fem språk: svenska, engelska,
arabiska, persiska (för dari-språkiga) och tigrinja.
Demokratin behöver oss
Metod- och kunskapsmaterial utifrån regeringsuppdrag med syfte att fördjupa dialogen med trossamfunden om demokrati.
Främlingsfientliga handlingar
Sammanfattning av SSTs rapport över regeringsuppdraget att kartlägga främlingsfientligar handlingar mot
trossamfund 2014.
Stärkt stöd mot tvångs- och barnäktenskap En vägledning för trossamfund och vigselförrättare.

Årsböcker med artiklar över olika ämnen relaterade
till SST. Se innehållsförteckning på hemsidan.

SSTs skriftserie:

Nr 1: Islamofobiska fördomar och hatbrott en kunskapsöversikt av Klas Borell, 2012. Finns
nedladdningsbar som bok och i utskriftsvänlig A4.
Nr 2: Uppvaknandets vägar: Från buddhistisk historia
till nutidens utövning och gemenskapsliv av Trudy
Fredriksson, 2013. Finns som talbok.
Nr 3: Shia-muslimer i Sverige - en kortfattad översikt
av Göran Larsson och David Thurfjell, 2013. Finns
nedladdningsbar som bok och i utskriftsvänlig A4.
Nr 4: Islam och muslimer i Sverige - en kunskapsöversikt av professor Göran Larsson, 2015. Finns
nedladdningsbar som bok och i utskriftsvänlig A4.
Nr 5: Ortodoxa och österländska kyrkor i Sverige,
Thomas Arentzen, 2015.
Nr 6: Sufism i Sverige –En lägesrapport från Stockholm, Göteborg och Malmö av Simon Sorgenfrei, 2016.

Prenumerera på SSTs nyhetsbrev på info@sst.a.se
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