Rapport: Framgång och motstånd
(Seminarium 16 april 2016 i Stockholm)
SST har sedan 2015 haft regeringens uppdrag ” att utvidga och fördjupa dialogen med
trossamfunden i syfte att stimulera arbetet med demokrati och demokratisk medvetenhet” med
ett särskilt fokus på kvinnor och ungdomar. Den 16:e april i år mötte SST 22 engagerade
medlemmar från svenska trossamfund för att tillsammans diskutera frågor kring trossamfund,
genus och demokrati. Rådslaget inleddes av SSTs generalsekreterare Åke Göransson som sedan
lämnade över till Annika Damirjian från Sveriges Ekumeniska Kvinnoråd att leda samtalen och
dagens program vidare.
Efter att ha sammanfattat erfarenheter och program under 2015 presenterades Anethe Carlsson från
Pingst som tillsammans med Jenny Bergh sammanställt en rapport om kvinnligt ledarskap, inkludering
och synbarhet i pingstkyrkan. Hon lyfte bland annat fram exempel på hur man kunde använda interna
kvinnliga förebilder från den egna traditionen för att lyfta kvinnor i trossamfundet idag. Den bibliska
karaktären Esther har fått ge namn och inspiration till Carlsson och Berghs rapport.
Efter en gemensam lunch återsamlades deltagarna för att tillsammans fundera kring hur myndigheter
och civilsamhälle fortsatt kan arbeta med frågor som kretsar kring religion och genus. Tre områden
identifierades. Vad myndigheten SST kan göra, vad trossamfundet kan göra och vad trossamfunden kan
göra gemensamt.
Inom det som trossamfunden kan göra själva nämndes bl.a. att skapa inkluderande miljöer, exempelvis
genom att rikta anställningar och vikta styrelsesammansättningar, att medvetandegöra
församlingsmedlemmar i gemen och styrelsemedlemmar specifikt kring genus- och demokratifrågor men
också att själva uppmana solidaritet mellan kvinnor inom ett trossamfund.
Från SSTs håll önskade rådslaget särskilda projektmedel för jämställdhetsarbete och möjlighet till
fortbildning likt kompetensutvecklingskurserna med fokus på inkludering och jämställdhet. Man uttryckte
också en vilja till att SST tydligare skulle kunna väcka frågan vid bidragsansökan och i viss mån premiera
föreningar med ett aktivt jämställdhetsarbete, exempelvis genom en ”varannan damernas” -struktur i
styrelsesammansättning.
Gemensamt arbete med andra samfund såg man som väldigt viktigt och nämnde bl.a. att det var av
största vikt att fortsätta ha interreligiösa träffar likt de två rådslag som nu skett. Man såg också stor
behållning av att fortsätta dela med sig av verktyg från sina respektive verktygslådor för feministiskt arbete
inom trossamfunden, på liknande vis som man under dagen fått ta del av jämställdhetsarbetet inom Pingst
– Även om man kan stå på olika ben teologiskt så kan man inspireras av- och ta lärdom av varandra,
sammanfattade en deltagare. Man nämnde också vikten av att kommunicera gemensamt gentemot det
sekulära samhället för att motverka fördomar om trossamfund som per definition icke-progressiva.
Från SSTs håll har rådslaget utmynnat i ett mentorskapsprojekt för kvinnliga ledare som pågår under
2016 och som processleds av Hanna Gerdes som också deltog i rådslaget.
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