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Åsa E. Hole
vikarierande direktör
och myndighetschef

Förord

Livets mosaik

P

å årets sista dag 2019 avled myndighetschefen, Åke Göransson, oväntat

under en semesterresa. Han ledde SST i ett tiotal år, och varje år när årsboken skulle
skivas funderade han på hur den borde inledas just det året. Artiklarna i våra årsböcker ger ett axplock av det som händer inom myndighetens verksamhetsområde
- men också andra aktuella frågor inom fältet religion och trossamfund. Varje årsbok får därför lite olika karaktär men ett övergripande tema som alltid hänger med är tydliggöra vikten av
religionsfriheten i Sverige. Att stå upp för denna rättighet är ett arbete för människors rätt till
värdighet och frid.

livet är en mosaik. Varje människa har många bitar som ska få plats. Att anse att vi har en
religiös bit och ett separat sekulär bit är för fler människor i Sverige än tidigare en ekvation som
inte går ihop. Det vi kallar civilsamhället i Sverige består av många sådana delar, varav religionen
och dess frihet är en del vi ska värna om. Vi måste göra allt för att underlätta för varje människa
att kunna få utöva sina mänskliga rättigheter. Där kommer myndighetssverige in som en viktig
del. Ett av Åke Göranssons favoritcitat var ur Regeringsformen 1 kap 2§: ”Den offentliga makten
ska utövas med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans frihet och
värdighet.” Det betyder en livsmosaik där alla bitar bereds rum, och bitarna ska inte behöva skava.
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i årets bok får vi bland annat inblick i delar av den så viktiga andliga vården.
Det är den omsorg och stöd som speciellt ges för sjukhus och dess personal för att full respekt så
långt som möjligt ska ges i ofta mycket svåra situationer. Vi får också höra om hur ett trettioårigt
samarbete mellan muslimska trossamfund och svenska staten har utvecklats. Under förra året
påbörjades ett nytt, viktigt regeringsuppdrag gällande vissa aspekter av islamofobi. Nödvändigheten att stärka relationen mellan muslimska trossamfund och församlingar, med kommuner
och myndigheter är en av de aspekter som kan härledas till studien Moskéers och muslimska församlingars utsatthet och säkerhet i Sverige 2018 som Uppsala universitet publicerade samma år.
Artikeln berättar om några av delarna som uppdraget omfattar.
Stockholm i mars 2020

Åsa E. Hole

för Myndigheten för stöd till trossamfund – SST
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Kontaktuppgifter
postadress: Box 14038, 167 14 Bromma
besöksadress: Alviks Torg, Gustavslundsvägen 18, 2 tr, Bromma
T-bana, tvärbana: Alvik
telefon: 08-453 68 70
fax: 08-453 68 29
e-post: info@myndighetensst.se
hemsida: www.myndighetensst.se
handläggare för andlig vård inom sjukvården
Gunnel Andréasson, 08-453 68 63, gunnel.andreasson@myndighetensst.se
assistent
Inger Carnbo, 08-453 68 74, inger.carnbo@myndighetensst.se
projektsekreterare
Fredrik Emanuelson, 08-453 68 58, fredrik.emanuelson@myndighetensst.se
handläggare religiösa minoriteter
Hasnain Govani, 08-453 68 09, hasnain.govani@myndighetensst.se
vikarierande direktör och myndighetschef
Åsa E Hole, 08-453 68 72, asa.e.hole@myndighetensst.se
projektkoordinator
Jana Jakob, 08-453 68 17, jana.jakob@myndighetensst.se
handläggare för statsbidragsfrågor
Ingmarie Kaan, 08-453 68 73, ingmarie.kaan@myndighetensst.se
handläggare religiösa minoriteter
Max Stockman, 08-453 68 77, max.stockman@myndighetensst.se
handläggare för krisberedskapsfrågor
Tanja Viklund, 08-453 68 30, tanja.viklund@myndighetensst.se
handläggare för krisberedskapsfrågor
Örjan Wallin, 08-453 68 75, orjan.wallin@myndighetensst.se
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Hänt

under året

Informationssatsning om EU
samlade över tvåtusen
För andra året i rad fick Myndigheten för stöd till trossamfund i uppdrag att stimulera trossamfundens arbete med informationsinsatser inför allmänna val. Under våren handlade det
om att öka kunskapen och engagemang om Europaparlamentsvalet den 26 maj. Med hjälp
av valambassadörer från flera olika trossamfund anordnades sammanlagt 111 EU-workshops
runtom i Sverige som sammanlagt samlade över två tusen deltagare. Satsningen, som skedde
i samverkan med studieförbunden Ibn Rushd, Sensus och Bilda informerade om EU:s mandat
och struktur, rösträttens betydelse samt det praktiska röstningsförfarandet.
Jana Jakob, projektkoordinator på SST, tror att man har mycket att vinna på att gå via trossamfunden i sådana här satsningar.
– Det mest effektiva sättet att öka valdeltagande är personliga kontakter och möten, det är så
man bäst mobiliserar människor att gå och rösta. Kommer det någon och pratar via mitt eget
trossamfund är det ofta lättare att ställa de frågor jag funderar över, säger hon. l
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Hänt

under året
Den ekumeniske patriarken
Bartholomeus besökte Sverige

I slutet av september 2019 besökte den ekumeniske patriarken Bartholomeus av Konstantinopel Sverige med anledning av det grekisk-ortodoxa metropolitdömets femtioårsjubileum. Patriark Bartholomeus är andligt överhuvud för den
näst största kyrkogemenskapen i världen – de bysantinskt
ortodoxa kyrkorna med omkring 300 miljoner tillhöriga –
och är, vid sidan om sitt kyrkliga arbete, också känd för
sitt långa engagemang i miljö- och klimatfrågor. Han kallas
därför ibland för den ”den gröne patriarken”.
Under sitt besök var patriarken värd för ett möte mellan
lekmän och prästerskap inom det grekiska stiftet i Sverige
samt firade liturgi i den grekiska-ortodoxa kyrkan i Stockholm där han också invigde ett museum och ett bibliotek.
Vidare gjorde patriarken besök hos flera andra kyrkor i Sverige samt mötte statsminister Stefan Löfven. Vid besöket
var Bartholomeus också hedersgäst hos Svenska kyrkan
när kyrkomötet öppnade och mottog där S:t Eriksplaketten
för hans ”ansträngningar för att främja religionsfrihet och
mänskliga rättigheter, för att uppmärksamma världen på
flyktingarnas behov och för hela världen som visar att vård
för skapandet är ett ekumeniskt och andligt ansvar”. l
8

Buddhisterna
formar
gemenskap
Sveriges buddhistiska
samarbetsråd blir från och
med 1 januari 2020 Sveriges
buddhistiska gemenskap
(SBG). Sveriges buddhistiska gemenskap består av
nitton olika medlemsorganisationer och bland dessa
finns tempel och föreningar
som tillhör någon av de tre
huvudriktningarna inom
buddhismen (Theravada,
Mahayana och Vajrayana).
Medlems- och besökarantalet uppgår inom dessa
församlingar till över 11 000
personer. Det organiserade
samarbetet mellan buddhistiska organisationer inom ramen för Sveriges buddhistiska samarbetsråd påbörjades
under 1990-talet. l
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Jehovas vittnen
statsbidragsberättigade

421 890 788
kronor
Så mycket kommer trossamfunden
i Sverige – förutom
Svenska kyrkan – att få
in från sina medlemmar
genom avgiftsuppbörden under 2020.
Sammanlagt är det
186 700 personer som
betalar och sexton
samfund som har rätt
att ta in medlemsavgift
genom Skatteverket.
Svenska kyrkan har 6
087 269 avgiftsskyldiga
personer som betalar
14,5 miljarder till sitt
samfund. l

Den 24 oktober 2019 bestämde regeringen att trossamfundet
Jehovas vittnen ska kunna få statsbidrag. Beslutet kommer efter en tretton år lång process där regeringen har nekat
trossamfundet rätten att ta emot statsbidrag med flera olika
argument. Argumenten har dock inte ansetts förenliga med
lagen om stöd till trossamfund och har vid två olika tillfällen
avvisats av domstol.
Jehovas vittnen uppstod i USA under 1870-talet ur den kristna strömningen som kallas adventismen. Inom adventismen på
denna tid var det en central uppfattning att Jesus Kristus skulle
återvända till jorden inom kort. Som grundare av grundade av
rörelsen som senare skulle bli känd som Vakttornets bibel- och
traktatsällskap eller Jehovas vittnen var Charles Taze Russell
(1852–1916) och anhängare av rörelsen har därför också ibland
kallats för russelianer.
Jehovas vittnen etablerades i Sverige under 1800-talets sista
år och man uppger att man idag har 295 församlingar som
samlar strax över 22 000 vittnen. Jehovas vittnens svenska
centrum låg tidigare i Arboga, men 2012 centraliserades administrationen för de nordiska länderna till Holbæk i Danmark. l
KÄLLOR: NE, LISELOTTE FRISK (2017)
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Så minns vi

Åke Göransson
(1958-2019)

10

Åke Göransson var chef för Myndigheten för stöd till trossamfund från 2010 och framåt. I december 2019 avled Åke hastigt
i samband med en resa till Rumänien. Här ger några av de
som kände honom – anställda på myndigheten, trossamfundsrepresentanter, och andra kontakter – sina minnen om Åke
som vän och medarbetare.

Å

ke var mycket omtänksam och

uppmärksam på oss som personal. Hade
vi nämnt något ur det privata, kanske en
resa vi skulle göra, kom han ofta efteråt
och frågade hur det hade varit, säger Inger Carnbo
som är assistent på myndigheten.
Inger Carnbo
Åsa E Hole
Åsa E Hole, vikarierande myndighetschef, är inne på
samma spår och menar att Åke hade en 100-procentig
känsla för hur han skulle behandla sin personal.
– Han gjorde helt klart för alla att ingen har rätt att se
ner på någon eller anse sig vara mera värd i Guds ögon.
Sven-Eric Andersson, tidigare handläggare på mynSven-Eric Andersson
Max Stockman
digheten, minns också Åke Göransson som en mycket
bra chef.
– Han hade en förmåga att ta tillvara oss medarbetare, våra färdigheter och förmågor.
Åkes sätt att leda SST och att lösa utmaningar myndigheten ställdes inför ser Max Stockman, handläggare
för religiösa minoriteter, som ett uttryck för hans starIngmarie Kaan
ka intresse för etik och moral.
– Jag tror att fler ledare – inte minst i offentlig sektor – skulle kunna bli bättre på att väga in den
etiska dimensionen i sina beslut och sitt ledarskap och inte bara tänka i juridiska, politiska och
PR–mässiga termer.
Åkes klarsynthet och framförhållning prisas av Ingmarie Kaan, handläggare på SST.
– Han hade förmågan att se vad som kunde bli problem innan det blev det och fick de inblandade att tro att de själva kommit på lösningen, säger hon.
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också på andra än personalen har Åke Göransson gjort djupa intryck. Thomas Bab var under
många år Judiska centralrådets representant i SST-sammanhang och kommer ihåg Åke som ”en vän som förstod trossamfundens glädjeämnen och bekymmer och
som hade öga och öra för alla”. Hüseyin Ayata, som under en lång följd av år representerat Islamiska kulturcenterunionen i Sverige i SST, framhåller Åkes rakhet, tydlighet och uppriktighet som viktiga egenskaper i samarbetet med trossamfunden.
– Jag blev också alltid imponerad av hur påläst och förberedd han var, hans breda, djupa och gedigna kunnande, säger han. Han bemästrade ordet och språket och
hans förmåga att uttrycka sig var utsökt. Det var alltid
en fröjd och ett rent nöje att läsa hans artiklar och texter.
Människorättsjuristen Hanna Gerdes har i flera år varit engagerad som processledare för SST:s demokratifördjupande projekt. Hon talar om ”ett passionerat engagemang för allas lika rättigheter.”
– Åke insåg att om religionsfriheten ska kunna värnas
i Sverige så är det viktigt att främja samtal över religionsgränser, att värna jämställdheten inom samfunden
och att sätta fokus på demokrati, säger hon.
Generositet och vilja till samverkan kännetecknade
Åke, menar Karin Wiborn, generalsekreterare för Sveriges kristna råd.
– Han hade ett stort nätverk att nyttja, aldrig utnyttja,
säger hon. ”Hur hittar vi det bästa för de många och hur
kan olika grupper i samhället stärka varandra?” var frågeställningar som var centrala för Åkes sätt att arbeta.
12
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”Redan då präglades Åke av stor kompetens och
saklighet, förenad med en lite torr men varm humor”
åke göransson föddes i ett lantbrukarhem i Torsång i Dalarna 1958
och flyttade därefter till Uppsala för att studera teologi. En vän till Åke sedan
tidigt 1980-tal är Sven-Bernhard Fast som är biskop emeritus i Visby stift,
tidigare också generalsekreterare i Sveriges kristna råd. Ett inte så vardagligt
ord kommer för honom när han tänker på Åke.
– Vänfasthet. Det gällde i hög grad Åke – han var vänfast. Vi lärde känna
Sven-Bernhard Fast
varandra redan då han var student i Uppsala och jag studentpräst. Redan då
präglades Åke av stor kompetens och saklighet, förenad med en lite torr men varm humor. Det
var ofta lite av en fest att samtala med honom om viktiga frågor, säger Sven-Bernhard Fast.
En händelse, under den tid då de satt i SKR:s styrelse som representanter för varsin kyrka, har
etsat sig fast i Sven-Bernhards minne. Att bestämma tid för kommande möten blev sammanträdets mest tidsödande punkt, framför allt eftersom Svenska kyrkans ärkebiskop KG Hammar
och katolska stiftets hjälpbiskop William Kenney hade så fulltecknade kalendrar. Åkes spontana
kommentar blev:
– Svårigheten att fastställa dagen för Kristi återkomst får en särskild belysning med tanke på
våra biskopars almanackor.
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Åke Göransson inviger Sveriges första mandeiska
gudstjänstlokal i Skåne 2017.

under studietiden i Uppsala konverterade Åke till katolicismen och kom senare att arbeta
många år inom katolska kyrkan för den dåvarande biskopen Hubertus. Åke var också ansvarig
för att organisera arbetet med Påvens besök i Sverige 1989. Fredrik Emanuelson minns en talande
episod ur hans och Åkes gemensamma arbete för Stockholms katolska stift. Som nytillträdd ekumenikansvarig i stiftet ville Fredrik ha Åke tillbaka i stiftets tjänst.
– Under loppet av ett par timmar, gjorde vi klart den skiss över stiftets ekumeniska engagemang
som fortfarande är modellen säger Fredrik.
Åke var också inblandad i frågor som rör religionsfrihet och inte minst i det arbete som pågick
under 1990–talet rörande frågor om statens förhållande till kyrkan. Vid sidan om detta var Åke
också inblandad i frågor som rörde folkbildningen, bland annat i Sensus studieförbund och Rörelsefolkhögskolornas intresseorganisation.
Erika Willander är forskare vid Uppsala universitet och har arbetat för SST under åren 2018–
2019. Hon märkte tydligt av Åkes stora erfarenhet och kunskaper om samfunds-Sverige:
– I hans yrkesutövning blev Åkes stora kunskaper om religion i Sverige, såväl som det svenska
statssystemet tydliga. Det tycktes också som om han kunde samtala med alla på ett sätt som ingöt
ömsesidig respekt, säger hon.
Åkes begåvning för att lösa problem imponerade också på Tanja Viklund, handläggare för krisberedskapsfrågor.
– Jag var med vid flera tillfällen när Åke ledde svåra samtal, möten och diskussioner framåt.
Han hade en tydlig diplomatisk ådra och visade på både klokskap och pondus när det behövdes.
Att Åke Göransson också uppskattade livets goda kan många vittna om. Fredrik Emanuelson
är präst och har arbetat många år inom katolska kyrkan, han beskriver hur Åke och han avnjöt
en försenad ”Åkes 60-årslunch” i ett varmt och soligt Rom sommaren 2018. Den pågick – på tre
olika etablissemang – under en hel dag, från klockan 11 på förmiddagen till 22 på kvällen. Det
var en lunch som var som den ska vara tyckte Åke.
Text: Peter Karlsson
14
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Vem
är
min bror och syster?
En viktig fråga för Åke Göransson var religionsfriheten och hur den skulle förverkligas i praktiken. I en personligt hållen text från 2018 funderar Åke om hur
det ser ut i dagens Sverige – och ifrågasätter en biblisk gestalt.

U

nder 1980- och 1990-talet arbetade jag vid Stockholms katolska stift. På

den tiden möttes fortfarande Katolska kyrkan med misstänksamhet, fördomar,
mediedrev, okunskap och motvillighet hos myndigheter. Den sista uttalade antikatolska lagen i Sverige upphävdes 1978.
Idag när jag har uppdraget att vara direktör för Myndigheten för stöd till trossamfund ser jag
samma sak i Sverige, men nu gäller det främst muslimer – och än värre. Hur jag skall förhålla mig
till det som myndighetsperson är tydligt uttryckt i vår regeringsform. I 1 kap §2 står:
Den offentliga makten ska utövas med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda
människans frihet och värdighet.
Där finns inga undantag. Med mig har jag också min teologiska reflektion som går hand i hand
med det vår regeringsform säger. Den var viktig när jag jobbade för Katolska kyrkan och för mitt
engagemang för interreligiös dialog och stödet för muslimers rätt och likabehandling i vårt land.

en av de första frågor som människan ställer i bibeln, i det här fallet Kain, är: Skall jag
ta hand om min bror? (1 Mos 4:9). Resten av den bibliska berättelsen i både gamla och nya testamentet verkar för mig vara ett enda långt svar på den frågan. Att Kain svarar med den frågan på
Guds fråga Var är din bror Abel? är symptomatiskt. Det är en konsekvens av vad vi brukar kalla
syndafallet. Det är den ursynd där människan ställer sig i Guds ställe och istället för att lyssna till
Guds röst i sitt samvete söker röster som blir ett eko av henne själv och hennes själviskhet.
Något som hela mänskligheten är behäftad med också de som säger sig vara troende. Påven
Franciskus skriver i sitt budskap för firandet av världsböndagen för fred 1 jan 2018:
Många mottagarländer har sett en utbredning av den retorik som hävdar att välkomnandet av
migranter sätter den nationella säkerheten på spel och klagar på de höga kostnaderna. På så vis förnedrar de den mänskliga värdigheten som alla Guds söner och döttrar åtnjuter. De som av politiska
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”Skall jag ta hand om min bror och
syster? Min motfråga till Kain är,
varför skall jag det inte?”
skäl underblåser en rädsla för migranter sår våld, rasdiskriminering och främlingsfientlighet istället
för att skapa fred. Detta är ett stort problem för alla de som arbetar för varje människas säkerhet.
Alla tillgängliga data som finns i den internationella gemenskapen tyder på att migrationen kommer att fortsätta i framtiden. För somliga utgör det ett hot. Själv ber jag er att i förtröstan se det som
en möjlighet att bygga fred.

påven skriver att den mänskliga värdigheten förnedras. Kraftiga ord. Vad betyder
det? Om vi tror att vi är skapade till Guds avbild. Att Guds kärlek till sin skapelse består trots att
människan genom sitt uppror mot Gud är behäftad med en ursynd som fördunklat hennes samvete. Gud blir människa i Jesus Kristus för att hela det som människan brustit och åter göra det
möjligt att allt klarare höra Guds röst. Det är Gud som ger människan sin värdighet och att förnedra den mänskliga värdigheten är att ytterst förnedra Gud själv. Något som Gud påminner sitt
egendomsfolk om redan i 3:e Mosebok (19:33-34):
Om en invandrare slår sig ner i ert land, skall ni inte förtrycka honom. Invandraren som bor hos
er skall ni behandla som en infödd. Du skall älska honom som dig själv, ni var ju själva invandrare
i Egypten. Jag är Herren, er Gud.
Något som Paulus upprepar i sitt brev till de kristna i Efesos (Ef 2:19):
Alltså är ni inte längre gäster och främlingar utan äger samma medborgarskap som de heliga och
har ert hem hos Gud.
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så hade vi då kains fråga: Skall jag ta hand om min bror/syster? Min motfråga till Kain
är, varför skall jag det inte? Försöken att teologiskt försvara och motivera apartheid i Sydafrika eller rassegregering i USA har sedan lång tid förpassats till teologins soptipp. Dock verkar det som
att det på den soptippen också finns en skylt där det står ”recycling”.
Idag misstänkliggörs Islam och muslimer på ett sätt jag inte varit med om förut. Deras religion
smädas, fast den är en av de tre abrahamtiska religionerna tillsammans med Kristendom och Judendom. Deras rätt och möjlighet att fira gudstjänst försvåras och förhindras rentav. De som står
upp till deras försvar förtalas och häcklas, av andra troende.
Mina tankar sammanfattas kanske bäst av författaren Göran Rosenberg som i sin bok Plikten,
profiten och konsten att vara människa skriver:
Människans benägenhet till synd, som är en central föreställning i många religioner, är bara en
specialformulering av människans benägenhet att tillfredsställa sina individuella behov på bekostnad av sina individöverskridande förpliktelser.

Texten ”Vem är min bror och syster” skrevs för antologin Politisk och profetisk diakoni
som gavs ut 2019 på Argument förlag. Redaktör för boken är Anna Ardin och den innehåller
bidrag från Jon Bergeå, Aynur Isayeva, Klas Corbelius, Joe Frans, Göran Greider,
Camilla von Heijne, Petter Jakobsson – med flera.
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Trettio år
av samtal och
samarbete
Få länder i Västeuropa kan uppvisa en så lång och obruten samverkan
mellan offentliga organ och muslimska trossamfund som Sverige. I över tre decennier har Islamiska samarbetsrådet varit igång och behandlat alltifrån bidrag till
säkerhetsfrågor. Idag finns sju organisationer runt bordet.

I

slutet av 1980-talet fanns det två större muslimska trossamfund i Sverige som tog

emot statsbidrag: Förenade islamiska föreningar i Sverige (FIFS) och Sveriges muslimska
förbund (SMF). Av dessa två riksförbund var FIFS äldst, grundat redan 1974. Under början av 1980-talet bildades SMF.
När ytterligare ett muslimskt trossamfund, Islamiska kulturcenterunionen (IKUS), bildades och
sökte statsbidrag fanns en viss osäkerhet inom SST om hur man skulle förhålla sig till det växande
antalet muslimska trossamfund.
– När vi i IKUS ansökte om att bli statsbidragsberättigade så frågade man sig varför staten skulle
godkänna ett tredje muslimskt trossamfund… kunde inte detta förbund ansluta sig till de redan
befintliga? Men för oss var det viktigt att vara fristående, berättar Hüseyin Ayata från IKUS, och
fortsätter: det stod i våra stadgar att vårt förbund var ett renodlat sunnislamiskt trossamfund.
Dåvarande generalsekreterare skickade vår ansökan till Jan Hjärpe, professor i islamologi, för att
rådgöra med honom.
I sitt sakkunniguttalande förordade Jan Hjärpe att IKUS ansökan skulle godkännas. Han menade bland annat att man annars skulle sätta sig i den märkliga situationen där staten på ett indirekt sätt uttalar sig om vad som är korrekt islam. Ansökan godkändes och nu fanns tre muslimska
trossamfund som tog emot bidrag.

1986 tillsattes en arbetsgrupp för att diskutera hur de muslimska organisationerna skulle representeras i SST-samarbetet. Representationen bestod vid denna tid å ena sidan
18
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Islamiska samarbetsrådet
Grundades: 1988
Antal medlemsförbund: 7 (Förenade islamiska föreningar i Sverige, Islamiska fatwabyrån i Sverige, Islamiska kulturcenterunionen, Islamiska shia samfunden, Svenska
islamiska församlingarna, Sveriges muslimska förbund)
Antal medlemsförsamlingar inom förbunden: 241 (2018)
Antal medlemmar/besökare i ISR-anslutna föreningar: 190 447 (2018)
Antal sammanträden per år: 4
Verksamhetsområden: bidragsfrågor, trygghet och säkerhet, islamofobi, andlig vård
inom sjukvården, utbildningsfrågor, kompetensutveckling för församlingsledare,
remissinstans.
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Trettio år
av samtal och samarbete
av de traditionella frikyrkliga trossamfunden och
å andra sidan av den så kallade ”Delegationen”
som innehöll representanter för övriga kyrkor och
samfund varav många betecknades som ”invandrarsamfund” – med dåtidens terminologi.
Lösningen blev – efter ett antal möten – att forma ett särskilt samverkansorgan för de muslimska
trossamfund som gavs namnet Islamiska samarbetsrådet (ISR). ISR fick mandat att företräda de
muslimska organisationerna i Delegationen.
Mall för denna samverkansmodell var Orientaliska och österländska kyrkors ekonomiska råd (OÖKER) som bildats under slutet av 1970-talet med
ambitionen att hjälpa östkyrkligheten i deras väg
in i den svenska folkrörelse-byråkratin. Förutom
representanter för de tre befintliga muslimska trossamfunden bistod även tjänstemän från SST samverkansorganet ISR. ISR hade sitt första möte 1988.
– Ambitionen med ISR var att stötta islamiska
församlingar i det svenska samhället och att medverka till att församlingarna kunde ta emot statsbidrag. Inom islam har man inte samma medlemsbegrepp som var gängse bland de samfund som var
etablerade i Sverige varför mycket tid ägnades åt att
få ett rättvisande underlag för statsbidraget – antalet församlingar och antalet medlemmar i församlingarna. Det säger Jan-Erik Levy som är före detta
generalsekreterare SST och som i många år agerade mötesordförande på ISR:s möten.
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ISR:s medlemsförbund
Bosniakiska islamiska samfundet (BIS)
Grundat: 1995
Medlemmar/deltagare: 14 532
Antal församlingar: 26
Förenade islamiska föreningar i Sverige (FIFS)
Grundat: 1974
Medlemmar/deltagare: 36 286
Antal församlingar: 51
Islamiska Fatwabyrån i Sverige (IFBS)
Grundat: 2011
Medlemmar/deltagare: 8 630
Antal församlingar: 11
Islamiska kulturcenterunionen i Sverige (IKUS)
Grundat: 1979
Medlemmar/deltagare: 19 856
Antal församlingar: 28
Islamiska shia samfunden i Sverige (ISS)
Grundat: 1991
Medlemmar/deltagare: 34 180
Antal församlingar: 57
Svenska islamiska församlingarna (SIF)
Grundat: 1999
Medlemmar/deltagare: 33 192
Antal församlingar: 23
Sveriges muslimska förbund (SMF)
Grundat: 1981
Medlemmar/deltagare: 43 771
Antal församlingar: 45
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Bland de senaste byggda muslimska gudstjänstlokalerna i Sverige finns moskén i Borås som stod färdig 2019.

men för dessa unga trossamfund, sett till den svenska kontexten, var statsbidraget
endast en fråga bland många andra som behövde diskuteras när man nu var i färd med att bygga
upp verksamhet, organisation och ekonomi i Sverige. Interna meningsskiljaktigheter präglade
många tidiga sammanträden – vem skulle företräda de muslimska församlingarna? Vem skulle
få bestämma utvecklingen? Hur många organisationer behövdes egentligen?
En annan fråga som redan då pockade på var frågan om rasism och islamofobi. Man kände sig
utsatta för hot och hat. Vidare sökte många muslimska församlingar möjlighet att bygga ändamålsenliga lokaler för sin verksamhet.
Samtidigt fanns en medvetenhet om att man ville bevara sin självständighet och i de tidiga protokollen kan man se att det uttrycks en ambition om att muslimska församlingar i största möjliga
mån inte borde söka bidrag för moskébyggen från utlandet.
En person som var med under lång tid var Sven-Eric Andersson som var biträdande sekreterare
på SST under åren 1990-2013.
– Frågor kring anställda imamer och församlingarnas ekonomiska egeninsatser präglade en hel
del av sammanträdena. SST:s kansli ägnade tidigt mycket arbete för att hjälpa de muslimska församlingarna att finna lämpliga lokaler att hyra eller mark att bygga nya moskéer. Det fanns fortfarande knappast några moskéer i Sverige och många församlingar hade sin verksamhet i mycket
enkla lokaler. Ett lokalbidrag stöttade för att köpa eller renovera lokaler och för nyetableringar
fanns ett etableringsbidrag som församlingar kunde få del av under tre år.

allt eftersom åren har gått har flera muslimska trossamfund anslutit sig till ISR. I
början av 2000-talet inträdde Svenska islamiska församlingar (SIF) vars medlemsförsamlingar
22

myndigheten för stöd till trossamfund • årsbok 2020

Interiör från Borås moské.

tidigare tillhörde IKUS. Senare tillkom Islamiska shiasamfunden i Sverige (ISS), Bosniakiska islamiska samfundet (BIS) och Islamiska fatwabyrån i Sverige (IFBS).
– Jag har sett antalet muslimska riksförbund växa under de trettiotre år jag varit verksam, säger
Abd al Haqq Kielan, ordförande i SIF. Nu finns det sju riksorganisationer inom ISR. Med åren
har Islamiska Samarbetsrådet kommit att bli en mycket viktig mötesplats för riksförbunden, ett
forum för att lösa problem och ge stöd åt varandra till gagn för den muslimska delen av Sveriges
befolkning.
Trossamfunden inom ISR är sinsemellan väldigt olika. Vissa av organisationerna representerar en viss etnisk och geografisk inriktning: exempelvis är BIS ett förbund främst för sunnitiska
församlingar med rötter på Balkan. Detta förbund är ett organisatoriskt utflöde av det Islamiska
samfundet i Bosnien-Hercegovina – på liknande sätt som Svenska kyrkans utlandsförsamlingar.
Andra samfund, som ISS, har en gemensam konfessionell inriktning: de är ett förbund för
shia-islamiska föreningar aktiva i Sverige. Detsamma gäller för IKUS och IFBS som är renodlade
sunnitiska till sin inriktning. Inom förbunden FIFS, SMF och SIF finns både sunni och shia-församlingar och en blandning av språk, nationaliteter och riktningar.

haider ibrahim, ordförande för ISS, menar att ISR på sätt och vis har varit viktig
för muslimsk ekumenik i Sverige, samt för att sprida kunskap om muslimers olikhet i Sverige.
– När vi i ISS 2003 ansökte om medlemskap i ISR möttes vi av många frågor och en del skepsis.
SST:s kansli behövde å ena sidan lära känna oss och vilka vi är, och varför det var viktigt för oss
att ha ett eget trossamfund. Å andra sidan fanns det frågetecken från ISR gällande shiamuslimsk
verksamhet, tro och tradition, säger Haider Ibrahim.
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Karta över muslimska församlingar inom
islamiska samarbetsrådets riksorganisationer 2018

Antal församlingar
Stockholm med omnejd 65
Malmö med omnejd
26
Göteborg med omnejd 20
Områden med 5-9 församlingar
Områden med 4 församlingar
Områden med 1-3 församlingar
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Sammanlagt antal församlingar inom ISR-förbunden: 241
Förenade islamiska föreningar i Sverige (FIFS); 51 församlingar
Bollnäs, Eksjö, Eskilstuna, Flen, Gnosjö, Göteborg, Haninge, Helsingborg, Hultsfred, Härnösand, Järfälla, Jönköping (2), Karlskrona, Karlstad, Katrineholm, Kiruna, Kristianstad,
Landskrona, Lessebo, Linköping, Ludvika, Lund, Malmö (2), Mariestad, Mellerud, Norrköping, Nyköping, Sigtuna (2) Stockholm (4), Sävsjö Timrå, Tranemo, Trollhättan (2) Uddevalla, Umeå, Vänersborg, Värnamo, Västervik, Växjö, Östersund, Vännäs
Islamiska Kulturcenterunionen i Sverige (IKUS); 28 församlingar
Boden, Botkyrka (4), Gotlands, Gävle Göteborgs (4), Haninge (2), Huddinge, Malmö, Motala, Sollentuna (2), Solna, Stockholm (4), Sundbyberg, Täby (2), Västerås
Sveriges Muslimska Förbund (SMF); 45 församlingar
Borlänge (6), Borås, Botkyrka, Fagersta, Falköping, Falun (2), Gislaved, Göteborg (2), Halmstad (2), Haninge, Helsingborg, Huddinge (2), Jönköping, Landskrona (2), Malmö (4), Mölndal, Sala, Sandviken (2), Sigtuna, Solna, Stockholm (13), Strängnäs, Tyresö, Upplands-Bro
Svenska Islamiska Församlingarna (SIF); 23 församlingar
Botkyrka (2), Eskilstuna (2), Falun, Göteborg (3), Hällefors, Linköping, Luleå, Malmö (2),
Norrköping, Piteå, Sigtuna, Skellefteå, Stockholm (6) Tierp, Tyresö (2), Upplands Väsby,
Uppsala (3), Växjö
Islamiska Shiasamfunden i Sverige (ISS); 57 församlingar
Avesta, Bollnäs, Borås, Eskilstuna, Flen, Gävle (2), Göteborg (5), Helsingborg, Järfälla, Jönköping (3), Karlskrona (2, Karlstad (3), Kristianstad (3), Kristinehamn, Linköping, Luleå,
Lycksele, Malmö (3), Motala, Norrköping, Stockholm (7), Trollhättan (2),
Uddevalla, Uppsala, Vimmerby, Vänersborg, Västerås (2), Växjö (2), Örebro (2)
Bosniakiska Islamiska Samfundet (BIS); 26 lokala församlingar
Ale, Borås, Gislaved, Göteborg, Halmstad, Helsingborg, Jönköping, Kalmar, Karlskoga,
Karlstad, Landskrona, Linköping, Malmö, Motala, Norrköping, Oskarshamn, Skövde, Stockholm, Trelleborg, Trollhättan, Varberg, Värnamo, Västerås, Växjö, Örebro
Islamiska Fatwabyrån i Sverige (IFBS); 11 församlingar
Malmö (3), Osby, Trelleborg, Helsingborg, Göteborg, Stockholm, Uppsala, Nyköping

Utöver de församlingar som ingår i ISR-förbunden finns flera andra muslimska organisationer med regelbunden gudstjänstverksamhet. Bland dess återfinns till exempel Islamic center och Umm al-Muminin Khadijahmoskén i Malmö, Islamiska sunnicentret i Göteborg (kallas också Bellevuemoskén), al-Rashideenmoskén i Gävle samt de församlingar som ingår i ahmadiyyasamfundet (Göteborg, Malmö och Stockholm),
men även en rad sufiska och salafitiska samfund.
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Haider Ibrahim säger att situationen idag är annorlunda. Det finns en ömsesidig respekt mellan de olika samfunden, och inom ramen för ISR-samarbetet ser man förbi eventuella teologiska
olikheter.
– Vi har mycket gemensamt, men det är klart att det finns olikheter. Jag upplever att ISR gett oss
möjligheter inte bara till samtal och samverkan, utan också till att utveckla tillit och samförståelse. Jag har svårt att tänka mig att något liknande varit möjligt utan denna plattform.
Olikheterna till trots har förbunden, inom ramen för samverkan i ISR, hittat ett forum där de
har möjlighet att dryfta om gemensamma frågor och utmaningar. Detta tycker Fatima Marrakchi,
som idag sitter i rådet för FIFS räkning, är viktigt att poängtera:
26
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– ISR är en av de få, för att inte säga den enda, plattformen vi har för att träffas och utbyta erfarenheter mellan de muslimska trossamfunden om viktiga och aktuella frågor. Hur tänker de
andra när till exempel gäller debatten om omskärelse, friskolor? Vi lär av varandra och kan komplettera varandras brister.
Att ISR:s möten har skett och sker tillsammans med tjänstemän från SST finns med är också
viktigt tycker Fatima Marrakchi:
– Jag upplever att det inte finns så många andra statliga institutioner som brinner för mångfaldsfrågor och för att skapa broar i samhället. Det skapar förtroende för att det offentliga Sverige
också ser och hör de muslimska organisationernas behov. Jag tänker att det är och har varit en
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resurs för de muslimska trossamfunden att kunna träffas med SST eftersom vi har krav på oss
som mottagare av statsbidrag. Vi kan ta upp frågor som rör registrering av medlemmar, skatteuppbörd, med mera. Det tror jag har hjälpt organisationerna att utvecklas.

många av de frågor som diskuteras i dag i ISR är desamma som för 30 år sedan. Men
många andra frågor har tillkommit på agendan. Bland annat ansvarar ISR numera för fördelningen av verksamhetsbidraget för andlig vård, och genom ISRs riksförbund och församlingar finns
idag inom verksamhetsfältet sju muslimska sjukhuskoordinatörer och sex sjukhusimamer med
arbetsplats i olika delar av Sverige. ISR svarar för tillsättning och tillsyn av dessa resurspersoner
inom den andliga vården.
Vidare samarbetar också ISR med SST i frågor som rör de egna församlingarnas säkerhet, men
även med kommuner och andra myndigheter vad gäller den allmänna krisberedskapen i riket.
ISR medverkar i regeringens trossamfundsråd, och är därutöver en remissinstans vars yttrande
regeringen tillfrågar i olika sammanhang. På agendan för 2020 finns bland annat att medverka i
regeringens stora satsning mot antisemitism – Malmöforum.
ISR har som organisatorisk enhet kommit en lång väg under senaste 30 åren. De muslimska
trossamfunden har, sina meningsskiljaktigheter till trots, haft ett samtalsforum där de kunnat
samtala om gemensamma utmaningar. I en tid då bekännare av Sveriges största minoritetsreligion står inför en rad utmaningar växer också förväntningarna på ISR.
– Jag hoppas att det kommer finnas kvar en plattform där man kan ta upp frågor som berör
myndigheten och de muslimska trossamfunden, säger Fatima Marrakchi, det finns fortfarande
behov för detta!
Text: Hasnain Govani och Max Stockman
Handläggare, religiösa minoriteteter i Sverige
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Vad händer
inom frikyrkan?
Håller den frikyrkliga traditionen på att tyna bort i Sverige?
Antalet församlingar minskar stadigt och medlemsantalet
blir allt färre i de etablerade samfunden. Samtidigt
Trossamfund i
växer det upp helt nya gemenskaper med koppling
förändring
till frikyrkligheten – med rötter från hela världen.

Tema:

29

E

nligt den statistik som rapporterats

till Myndighetens för stöd till trossamfund har de frikyrkliga trossamfunden minskat från över 400 000
medlemmar och regelbundna besökare år 2000 till
strax under 300 000 personer år 2018 – en minskning på 25 procent.
Under dessa år har också antalet församlingar blivit färre. Rapporten Frikyrkokartan ritas om (2016) visar att det lades ned sammanlagt 887 församlingar under åren 2001-2015. Minskningen
beror delvis på att församlingar väljer att gå samman, men det går
också att konstatera att det på många orter i Sverige numera helt Joel Halldorf
saknas en frikyrklig församling. Tydligaste utslagen av denna trend ser man i norrlandslänen och
i Värmland.
– Frikyrkorna är en del av det traditionella folkrörelse-Sverige och vi kan ju se att samtliga dessa
rörelser har minskat sedan 1970-talet. Detta sätt att organisera sig och uttrycka sin tro tycks inte
lika engagerande för människor idag.
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Tema:

Trossamfund i
förändring

Det konstaterar kyrkohistorikern Joel Halldorf som samtidigt
poängterar att just frikyrkligheten faktiskt tycks ha klarat sig
bättre än andra folkrörelser som fackföreningarna och nykterhetsorganisationerna.

det går att se flera orsaker till varför frikyrkligheten minskar. En förklaring kan vara åldersstrukturen med en
åldrande medlemsskara och att församlingarna inte har lyckats
engagera yngre människor.
– Yngre pastorer pratar om att det har saknats en krismedveÖyvind Tholvsen
tenhet kring denna fråga, säger Joel Halldorf.
Öyvind Tholvsen är pastor och har under många år varit engagerad i frågan om frikyrklighetens förändring, bland annat som författare till rapporten Frikyrkokartan ritas om. Han pekar på
urbaniseringen som en viktig faktor i sammanhanget.
– Frikyrkan har varit en landsortskyrka. Människor har flyttat in till städerna men församlingarna gjorde inte den flytten. Så många små församlingar på landsbygden har varit tvungna att
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Antal medlemmar och regelbundna deltagare inom frikyrkorna 1998 - 2018
2008

2018

Equmeniakyrkan (sammansl 2011 med de tre nedanstående)			
Svenska Baptistsamfundet
35 951
29 212
Svenska Missionsförbundet
8 422
6 555
Metodistkyrkan
151 247
115 999

1998

116 043

Evangeliska Frikyrkan
Frälsningsarmén
Pingströrelsen
Sjundedags Adventistsamfundet
Svenska Alliansmissionen

48 403
26 159
149 445
5 483
23 001

49 127
17 398
121 545
3 868
23 335

49 861
7 700
103 198
3 584
18 750

Total

448 111

367 039

299 136

Sammanställningen avser endast de frikyrkliga samfund som är statsbidragsberättigade. Utöver ovanstående samfund finns
det också två trossamfund med statsbidrag som är lutherska men har ett medlemsbegrepp som liknar de frikyrkliga samfunden: Evangeliska fosterlandsstiftelsen och ELM – Bibeltrogna Vänner. Även dessa två samfund har minskat under perioden.

lägga ned. Och den generation av frikyrkliga som bott kvar och ansvarat för församlingarna under 2000-talets tycks inte ha den äldre generationens känslomässiga spärr mot att lägga ned som
funnits hos äldre generationen under 1980- och 1990-talen.
En annan förklaring, menar Öyvind Tholvsen, är att engagemanget inom församlingarna har
fått konkurrens av en ny typ av arbetsmarknad. När frikyrkan växte fram i slutet på 1800-talet
så jobbade många i industrin och inom jordbruket – arbeten som inte sällan var fysiskt krävande
och ofta enformiga. Församlingen upplevdes som relevant och viktig eftersom den erbjöd ett meningsfullt komplement till detta.
Idag är det annorlunda, säger Öyvind Tholvsen, eftersom många upplever sina jobb som intellektuellt stimulerande och djupt meningsfulla. Hur ska församlingen navigera i detta? Många
tycks idag känna att församlingsengagemang är för krävande. Dagens församlingar går mot att
vara inte lika verksamhetsbaserade, utan mer öppna enkla mötesplatser, husgrupper och bönegrupper.

trenden är dock inte helt entydig. Det grundas fortfarande nya gemenskaper inom
den traditionella frikyrkligheten – över 300 församlingar åren 2001-2015. Därtill finns det idag
en växande flora av nya helt samfundsbildningar av frikyrklig/protestantisk karaktär som lever
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”Frikyrkligheten förändras alltså – på flera sätt. Från att
ha varit en tydlig del av Sveriges glesbygd – och särskilt
vissa i Småland, norrlandskusten – blir man alltmer en
storstadskyrka.”

Tema:

Trossamfund i
förändring

och verkar i Sverige. Av dessa församlingar är det många som har migrantbakgrund eller relaterar
till olika språkliga/etniska minoritetsgrupper. Bland annat är det kyrkor med bakgrund i Västafrika men det finns också en rad kyrkor som attraherar arabisk-, spansk- och persisktalande
och andra språkliga minoriteter. Exempel på sådana är församlingsrörelser som Deeper Life Bible
Church och Universal Kyrkan av Jesus Kristus.
Detta är också en trend att det växer upp nya församlingar inom den traditionella frikyrkligheten som attraherar olika språkliga minoriteter och migrantgrupper.
– Det är tydligt att frikyrkan blir mer och mer mångkulturell, säger Öyvind Tholvsen. Exempelvis är 15-17 % av medlemmarna i Evangeliska frikyrkan av utländsk bakgrund, och jag kan tänka
mig att det ser ut på samma sätt i andra kyrkor. Det speglar det nya Sverige.
– Det lokala och det globala möts idag i de frikyrkorna och detta ger ju nya impulser och att
det blir mer dynamik i församlingarna, säger Joel Halldorf som också pekar på att den nya sammansättningen också innebär nya utmaningar – både internt inom församlingarna och i lokalsamhället. Tillexempel kan socialt arbete och mission bland utsatta grupper leda till spänningar.
Frikyrkligheten förändras alltså – på flera sätt. Från att ha varit en tydlig del av Sveriges glesbygd
– och särskilt vissa i Småland, norrlandskusten – blir man alltmer en storstadskyrka. Trenden
pekar också på mot går från att ha varit många små till att bli ett fåtal större församlingar.
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Sångstund hos Frälsningsarmén i Akalla.

Vi ser större församlingsenheter men också nya former för samverkan och allianser, säger
Öyvind Tholvsen. Det är inte längre så stark fokus på den enskilda församlingen utan att man
mellan olika kyrkor kommer överens om en viss typ av gudstjänst med vissa former. Man kanske
kan kalla det ”konceptförsamlingar” med en viss typ av vision. Vi blir mer beroende av varandra.

joel halldorf menar att utvecklingen med ett minskat engagemang inom församlingslivet är oroande – också för samhället i stort.
– Att människor slutit sig samman i små gemenskaper har ju varit det som burit föreningskulturen… och demokratin i förlängningen. Sverige är ju en ”studiecirkels-demokrati”, som Olof
Palme sa. Och det är ju det som behövs mer av idag! Jag tror det är ett viktigt sätt som olika minoriteter kan hitta in i den svenska samhällsmodellen.
Sverige under 1900-talet innebar inte bara en utveckling från religiöst präglat samhälle mot ett
icke-religiöst samhälle. Det vi kan se, menar Halldorf, är ju också en rörelse från protestantisk
enhet, mot en ökad pluralism. Ett framväxande mångreligiöst samhälle.
Vi måste se det som tillgång när minoriteterna organiserar sig. Jag tror det är så vi kan få bukt
med de sociala problem som finns idag. Just nu hanterar vi det med ”tuffare tag”, poliser, bevakning. Detta kommer inte hålla på lång sikt.
Text: Max Stockman
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Smyrna i Göteborg
– en social, internationell
och hoppfull gemenskap
I juni 2019 fattade Smyrnaförsamlingen
ett viktigt framtidsbeslut: Att sälja den
nuvarande kyrkan, köpa en tomt och
börja bygga nytt i Frihamnen på Hisingen. Ännu ett steg är därmed taget i en nu
omkring tioårig process.

Skiss på Smyrnaförsamlingens nya kyrkobyggnad i
Frihamnen i Göteborg

Tema:
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F

örsamlingens pastor och föreståndare Urban

Ringbäck möter upp på församlingens i övrigt tomma
och nedsläckta expedition i centrala Göteborg. Det är i
mitten av januari, sen eftermiddag och i mörkret utanför fönstret skymtar Hagakyrkan, närmaste granne. I det småprat
som ofta föregår en mer formell intervju framgår det att Urban
nyligen fyllt 65, men att han avser att fortsätta arbeta åtminstone
2020 ut.

beslutet att sälja den nuvarande kyrkan och påbörja
ett nytt bygge på Hisingen kommenterar Urban på följande sätt:
Urban Ringbäck
– Ska vi flytta så ska vi göra det rejält.
Dagens Smyrnakyrka ligger i ett mycket kyrktätt grannskap. Förutom Hagakyrkan finns Lutherska missionskyrkan (EFS), Betlehemskyrkan, Göteborgs baptistförsamling och S:t Jakobs kyrka
samt Frälsningsarméns centrumkår inom 4-5 kvarter. Redan 2011 siktade Urban mot det område
som kallas Norra Älvstranden, det vill säga på Hisingssidan av Göta Älv.
– Älven är en slags symbolisk spricka statusmässigt i Göteborg, säger han. Och församlingens
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Tema:

Trossamfund i
förändring

vilja är att gestalta en gemenskap som vårt samhälle behöver.
Socialt, ekonomiskt och hälsomässigt anses Göteborg vara en av Europas mest segregerade
städer. Skillnaderna mellan olika stadsdelar vad gäller till exempel medelinkomst och medellivslängd är väldigt stora.

urban ser göteborg som en mycket internationell stad. Något som också alltmer kommit
att prägla Smyrna. I slutet av 90-talet växte den engelsktalande gruppen rejält. 2011 kom så en
grupp asylsökande att få använda kyrkans foajé för den manifestation de ville göra.
– Det rum som vi hade tänkt oss skulle bli ett café för i första hand studenter från Universitetets
institutioner i närområdet, blev i stället ett slags socialt center, säger Urban.
Manifestationen kom att sätta sin prägel på hela församlingen och väldigt mycket av verksamheten. Flera av de manifesterande – iranier, kurder, afghaner, irakier – kom till tro.
– Det blev en gåva, verkligen inte utan problem och trassligheter, men ändå.
Flertalet av de manifesterande finns kvar i församlingen. Men samarbetsproblem och viss oenighet kring ledarskapet ledde till att en grupp lämnade Smyrna sommaren 2018.

ett stort socialt arbete är idag också en av Smyrnas profilverksamheter. Urban menar
att det inte handlar om att församlingen bytt fokus jämfört med tidigare. Han talar hellre om ett
breddat fokus. Den matutdelning till behövande som går under namnet Manna hör till de verksamheter som delvis präglas av den internationella mix församlingen är idag.
– Framför allt iranierna är mycket delaktiga, säger Urban.
Musiklivet har under lång tid varit starkt i Smyrna. Brass, symfoniorkester, kör, ett antal lovsångsteam, stora julmusikalprojekt med 100 barn eller fler som övar under höstarna – allt det där
finns och lever starkt.
– Och så har vi vid flera tillfällen genomfört en fantastisk mångkulturell julkonsert, ”Joy to the
world”, säger Urban. Alla våra vanliga verksamheter måste också bli arenor för integration.
Det gäller även de delar som handlar om församlingsmedlemmarnas andliga gemenskap och
det praktiska arbete som också behövs.
– Alla gamla värdgrupper och liknande fick vi lägga ner och starta om på nytt i internationell
modell.
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hur leder man då en så stor församling, med så mångskiftande verksamhet och så stora
framtidsplaner? Urban berättar om ett församlingsledarråd på 50 personer. Här finns personer
från Centrumkyrkan liksom från de fem andra församlingsenheterna på Hisingen, i Partille,
Gårdsten, Mölnlycke och Gråbo i Lerums kommun. Inom den gruppen väljs sedan personer till
en styrelse, med ansvar för ekonomi, personal och andra praktiska frågor. En ledargrupp ska ju
helst motsvara församlingens sociologi, men här brister det lite menar Urban. Inte bara när det
gäller etnisk och nationell bakgrund.
– Vi skulle också behöva få in fler yngre och fler kvinnor i ledningen.
Bygget av en ny kyrka kan och får inte innebära att allt står still fram till dess, betonar Urban,
och hämtar ord ur den vision församlingen formulerat om den riktning man vill gå i framöver:
– Vårt uppdrag är att bygga en internationell gemenskap som följer Jesus och förändrar liv och
samhälle.
Text: Peter Karlsson
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Frihet till
– eller från – religion?
Har vi rätt att slippa se och höra religion? Det var ämnet seminariet ”Jag vill slippa se det religiösa!” som arrangerades av Myndigheten för stöd till trossamfund
på Mänskliga rättighetsdagarna i Linköping 2019.

H

ar jag rätt att slippa höra böneutrop? Har jag som barnmorska

rätt att inte behöva utföra aborter? Måste jag hälsa genom att ta i hand? Religionsfriheten och vad den innebär diskuteras alltmer i Sverige.
Alla människor har rätt att tro på vad de vill och utöva sin religion, berättar
Katherine Cash, rådgivare på Svenska missionsrådet. Samtidigt finns den så kallade negativa religionsfriheten; vi har också rätt att slippa tvingas tro och utöva religion.
– Den negativa religions- och övertygelsefriheten handlar om skydd mot tvång, man får inte
tvingas tro eller delta. Det handlar inte om en rätt att slippa se eller höra andra människors religiösa uttryck, säger Katherine Cash.
Ulf Gustafsson är förbundssekreterare för Humanisterna, en livsåskådningsorganisation för
sekulära humanister. Han menar att den negativa religionsfriheten brister i Sverige på flera sätt.
Det handlar till exempel om att personer som lämnar sin religiösa övertygelse kan behöva bryta
med familj eller sociala kontakter. Statens stödjer också trossamfund med ekonomiska medel,
något som du inte kan välja bort som medborgare. Är det, frågar han sig, förenligt med frihet
från religion?
Det finns också brister i religionsfrihetens tredje del, enligt Ulf Gustafsson. Den innebär att föräldrar har rätt att uppfostra sina barn i enlighet med sin egen övertygelse, med hänsyn till barnets
växande kapacitet att själv ta ställning.
– Det handlar om föräldrar som inte låter barn bilda sin egen uppfattning i den uppfattning som
de har rätt till. Det finns också problem med att Sverige tillåter religiösa friskolor, som i många
fall kan fungera bra, men i vissa fall fungerar som föräldrarnas sätt att kontrollera barnen, att de
fortsätter att ha en viss religiös åskådning även utanför hemmet, säger han.

kavot zillén är forskare i juridik vid Stockholm universitet. Enligt henne krockar
de olika sidorna av religionsfrihet vanligtvis inte. I sin forskning har hon bland annat tittat på vad
som händer om vårdpersonal av religiösa skäl inte vill befatta sig med vissa uppgifter. Ofta löser
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Ulf Gustafsson, förbundssekreterare för Humanisterna.

verksamheterna det genom omfördelning av arbetsuppgifter. Men det finns situationer där det
uppstår intressekonflikter, till exempel vårdvägran, enligt Kavot Zillén.
– Om hälso- och sjukvårdspersonal skulle vägra medverka och det skulle påverka patientsäkerheten. Det finns också situationer där sjukvårdspersonal vill bära till exempel religiösa symboler, det kan vara ett kors runt halsen, en hijab eller liknande. Det kan komma i konflikt med
hygienföreskrifter som förbjuder smycken för att smittsamma sjukdomar inte ska föras över till
patienten, säger hon.
I arbetslivet finns det också flera handskakningsmål, där någon av religiösa skäl inte vill ta en
person av motsatt kön i handen utan hälsa på andra sätt, säger Kavot Zillén. Då står religionsfriheten mot jämlikhetsargumentet. Trelleborg vill till exempel införa en generell regel att kommunanställda måste hälsa genom att ta i hand.
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”Min idé om statens neutralitet är att staten ska
har rätt att vara sig själva och ska skyddas från

– Där kan vi diskutera om vi verkligen har en mänsklig rättighet att bli hälsade på enligt ett
visst sätt. Räcker det inte med att personen bockar, niger eller har en hand på hjärtat? säger Kavot Zillén.

katherine cash menar att många fall som uppmärksammas och regler som föreslås handlar om signalpolitik. Bromölla införde till exempel i somras ett förbud mot bön på arbetstid.
När Diskrimineringsombudsmannen ville titta närmare på fallet svarade kommunen att förbudet inte var totalt. DO är dock inte nöjd utan vill ha svar på fler frågor.
– Jag var inte medveten om att de hade ett stort problem med att folk hoppade av sina arbetsuppgifter och bad hela tiden så att de fick sämre effektivitet i verksamheten. Nu har de backat från
sin linje, efter att en kristen kvinna anmält sig själv för att ha bett under arbetstid. Hon hade sagt
ungefär ”Gud hjälp mig” tyst för sig själv, och brutit mot policyn, säger Katherine Cash.
Moderatorn Max Stockman från Myndigheten för stöd till trossamfund tar en debattartikel av
filosofen Per Bauhn som exempel. Han skriver ”Böneutrop är inte bara ett utövande av religion,
utan också ett påtvingande av religion. Böneutrop ska inte jämföras med kyrkklockor, eftersom
det inte handlar bara om ljudvolym, utan om ett talat budskap, förstärkt med högtalare, som omgivningen tvingas ta del av, vare sig den vill det eller ej. Det är mer att jämföra med en situation
där man skulle sända ut den kristna trosbekännelsen i högtalare från kyrktornen.”
Har han en poäng? undrar Max Stockman.
Det tycker ingen i panelen. Kavot Zillén menar att både böneutrop och kyrkklockor handlar om
att förmedla religiösa budskap. De handlar båda om religionsutövning, vilken får begränsas när
det är nödvändigt för att skydda allmän ordning och säkerhet samt andra människors fri- och
rättigheter. Här ställs rätten att utöva sin religion mot att allmänheten ska skyddas från buller, i
likhet med buller från en motorväg.
Katrine Cash menar att kristna budskap har gått ut i det offentliga rummet i Sverige i alla tider,
genom allt från torgmöten till julsånger:
– Frågan är vilket samhälle vi vill leva i? Det vore jättekonstigt om vi fick höra politiska och
kommersiella budskap men inte religiösa.
Ulf Gustafsson tycker att det är synd att det inte krävs samma tillstånd för kyrkklockor som för
böneutrop.
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behandla alla människor lika, att människor
tvång.”

Från vänster: Ulf Gustafsson, Kavot Zillén, Katrine Cash och Max Stockman.

katrine cash tror att diskussionen kring negativ religionsfrihet kommer att fortsätta, särskilt när det gäller arbetslivet, kläder, bön, barn, omskärelse, religiösa symboler och vad
som får synas i det offentliga rummet. Hon jämför med Storbritannien och Frankrike där olika
religioner tillåts och staten ska vara neutral – men synen på vad som är neutralt skiljer sig. I
Frankrike betyder det osynlighet, poliser får till exempel inte ha religiösa symboler.
I Storbritannien är neutralitet detsamma som synlighet, polisen ska spegla medborgarna och
får bära religiösa symboler. Hon upplever att Sverige alltmer är på väg i Frankrikes riktning och
tycker att det är problematiskt.
– Min idé om statens neutralitet är att staten ska behandla alla människor lika, att människor
har rätt att vara sig själva och ska skyddas från tvång. Staten ska spegla medborgarna och mångfalden, inte vara någon avskalad låtsas-neutralitet. För ingen är neutral. Vi har alla våra världsbilder, glasögon, värderingar och erfarenheter, säger Katrine Cash.
Text: Jennie Aquilonius Foto: Ylva Sundgren

Ovanstående text är en återpublicering från AmnestyPress nr 4 201. För den som vill fördjupa sig i frågan om
den negativa religionsfriheten finns hela seminariet Jag vill slippa se det religiösa! att se på
www.myndighetensst.se
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Ständigt beredda
på de svåra samtalen

FOTO: TT NEWS AGENCY

Att den andliga vården är en resurs i vardagsarbetet är väl känt inom svensk
sjukvård – den är ett stöd för patienter, närstående och personal. Men även
extraordinära situationer – som en bussolycka eller flygplanskrasch –
kan kräva att sjukhuskyrkan rycker ut.

Räddningsarbetare vid bussolyckan i Sveg 2017.

D

en 2 april 2017 på morgonen fick Håkan Stiberg, sjukhuspräst i Östersund,

ett telefonsamtal från sin kollega pastor Anders Silfverdal. Anders berättade att en
buss med skolungdomar på väg till ett skidläger hade kört av vägen söder om Sveg.
Många var allvarligt skadade och flera ungdomar troligen döda.
– De avlidna hade förts till Sveg och de skadade fick fara till Östersund. Somliga av dem var
svårt skadade, säger Håkan. De vårdades på intensiven här.
Håkans uppgift blev nu att vara till hands för de skadade ungdomar som kunde och ville prata
och att förbereda sig själv och ungdomarna inför föräldrarnas ankomst. En hel vårdavdelning
öppnades för de ungdomar som hade lättare skador.
– Det viktigaste var nog att bara finnas där, en vuxen på plats, säger han.
Ungdomarna var från Marks kommun några mil utanför Göteborg och föräldrar anlände efterhand med olika färdmedel. Nu var krisledningsgruppen igång och flera i gruppen tog emot
föräldrar och lotsade dem in till rätt del av sjukhuset.
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Framåt kvällen blev Håkan avlöst av en kollega och under kvällen och
natten fanns han i beredskap, med sjukhuspastorn som back-up, om någon av de svårast skadade skulle avlida.

hur förbereder man sig för en händelse som bussolyckan 2017?

Håkan Stiberg, sjukhuspräst i Östersund.

I Östersund leds krisledningsgruppen av en sjukhusanställd psykoterapeut och socionom. I gruppen, som totalt består av 8-9 personer, finns förutom Sjukhuskyrkan
bland andra också vuxenpsykiatrin och barn- och ungdomspsykiatrin representerade.
– Vi möts återkommande, för övningar och för att prata ihop oss, berättar Håkan. Och efter någon speciell händelse utvärderar vi alltid hur det gått och hur organisationen fungerat.
Att Sjukhuskyrkans personal kontinuerligt finns på sjukhuset är naturligtvis en fördel. Personalen är alltid på plats, de kallas inte in bara vid speciellt stora händelser, vilket gör att de har en
naturlig och självklar roll också i kris- och katastrofsituationer.
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Till krisledningsgruppens uppgifter hör också att utbilda stödpersoner
som ska kunna sitta i en informationscentral. Vid större olyckor eller katastrofer uppstår alltid ett stort informationsbehov och då behövs personer
som kan svara på frågor i telefon.

vid umeå universitetssjukhus finns en psykosocial krisledningsgrupp (PKL) av samma slag som den i Östersund. I Umeå-gruppen
företräds Sjukhuskyrkan av diakonen Patrik Hedman. Patrik har arbetat
Hedman
i Sjukhuskyrkan omkring 20 år och är också en av dem som funnits med Patrik
diakon på sjukhusi PKL längst tid. Tidigare arbetade han i Försvarsmakten och hans yrkes- kyrkan i Umeå
bakgrund är socionom. Efter en trafikolycka för många år sedan låg han
på sjukhus och upplevde då att Sjukhuskyrkans arbete betydde mycket. Så dit ville han, så snart
hans diakonutbildning var klar.
Under kvällar och helger har inga av universitetssjukhusets kuratorer beredskap.
– Nej, det finns inte så mycket psykosocialt då, säger Patrik. Om det behövs så ringer man Sjukhuskyrkan.
Statistiken visar att Sjukhuskyrkan fick 150 sådana påringningar under 2019. De kan handla till
exempel om krisdop ifall ett barn är svårt sjukt eller om visning av någon avliden patient.
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I det ekumeniska arbetslaget i Umeå ingår förutom Svenska kyrkans personal en frikyrklig sjukhuspastor. En muslimsk koordinator finns i Umeå och en buddhistisk motsvarighet att kontakta
i Stockholm. Katolsk och ortodox präst finns att kontakta vid behov.

sommaren 2019, den 14 juli, sattes krisledningsorganisationen i Umeå senast på allvarligt
prov. Ett flygplan med en grupp fallskärmshoppare ombord kraschade på en ö i Umeälven. Patrik
var den förste i PKL som fick larmet och kom att ingå i den lokala krisledningen. Ganska snart
kom beskedet att samtliga nio ombord hade omkommit och därför inte skulle föras till sjukhuset,
utan direkt till bårhuset.
– Vi fick inrikta oss på att ta hand om anhöriga, säger Patrik. Kommunens POSOM-grupp
var svåra att nå, larmkedjorna fungerade inte, men kyrkans stödgrupp gick snabbare att få tag i.
Flygplatsen öppnade snabbt ett rum för de omkomnas familjer och Ålidhemskyrkan öppnades
för fallskärmshopparnas kompisar och för vittnen till olyckan. På båda dessa platser fanns sedan
krisstödjare från PKL, kyrkans stödgrupp och POSOM-gruppen.
Från både Umeå och Östersund hörs liknande tongångar. Den vardagliga kontakten och samverkan, att Sjukhuskyrkan alltid är på plats och det förtroende som detta bygger i den kontinuerliga verksamheten, är det som gör att det också är självklart att man finns med som en viktig aktör
när kriser och katastrofer inträffar.
Text: Peter Karlsson
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Bröder

på den andliga vägen
Simon, Charbel, Gabriel och Basil
bygger Sveriges första syrisk-ortodoxa kloster

48

Patriark Ignatius Afrem II (i mitten) tillsammans med Ärkebiskop Benyamin Atas (till vänster)
under invigningen av Korstes kloster 2019.

D

et var när kyrkans överhuvud, Ignatius Afrem II, besökte Sverige

2015 som tanken väcktes – etableringen av ett svenskt syrisk-ortodox kloster. Idén
kom från patriarken själv.
Men det skulle komma att ta fyra år innan man skulle hitta en lämplig plats för att
förverkliga drömmen. Våren 2019 fann man den vitmålade byggnaden – ett före detta pensionat
– i det lilla samhället Ålberga strax söder om Nyköping. Med den sörmländska skogen i kulissen
och åkrarna som närmsta grannar bestämde man sig: detta var platsen för Sveriges första monastiska institution i den syrisk-ortodoxa traditionen.
Man kallar det för Korsets kloster.
– Varför det behövs ett kloster? Vi tycker ju att det är overkligt att det inte redan finns ett kloster här! Det finns ju i flera andra europeiska länder, som Tyskland och Nederländerna. Det säger
Charbel Rizk som tillsammans med Simon Absim, Gabriel Onar och Basil Razai utgör det fyra
man starka brödraskap som har tagit på sig uppgiften att bygga Korsets kloster. I uppgiften ingår
både renoveringsjobb av byggnaden och att sörja för den religiösa verksamheten.

charbel rizk och simon absim är vigda (tonsuerade) munkar och har studerat teologi, kyrkohistoria, språk och liturgi och levt i klostergemenskap i Syrien. När Charbel återvände till Sverige och började arbeta som lärare på det östkyrkliga studiecentret Sankt Ignatios mötte han studenterna Gabriel Onar och Basil Razai. 2018 bestämde de sig för att försöka göra allvar av idén om
ett kloster i Sverige. 2018 bestämde de sig för att försöka göra allvar av idén om ett kloster i Sverige.
– Vi hittade det här huset i april 2019 och presenterade det för patriarken. Han var glad men
ville själv vara på plats. I juni samma år kom Ignatius Afrem till Sverige och saken var klar.

många har varit involverade och har stöttat projektet under vägens gång, berättar
Charbel. Inte bara de båda syrisk-ortodoxa stiften men också de kyrkliga ungdomsförbunden
SOKU och SOUF har funnits med. Korsets kloster är emellertid inte tillhörig någon av de na-
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Simon Absim i köket på Korsets kloster.
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Basil Razai (längst till vänster), Gabriel Onar, Simon Absim och Charbel Rizk är det fyra man starka
brödraskapet i Korsets kloster.

”Vi kommer att vara ett öppet kloster
dit människor kan komma och få möjlighet
att blicka inåt.”

tionella organisationerna utan står på helt egna ben. Fastigheten ägs av en stiftelse som är direkt
underställd syrisk-ortodoxa patriarkatet i Syrien.
– Vi får utrymme att vara det som vi vill vara, munkar i en klostergemenskap, säger Charbel
som är noga med att poängtera att klostret i sin dagliga drift inte är eller kommer att vara ekonomiskt beroende av andra personer eller organisationer. Tanken är att bröderna genom sina egna
inkomster ska vara självförsörjande. Donationer till klostret skall enbart gå till investeringar i
klostrets renovering och utbyggnad. På sikt hoppas man också kunna få in inkomster genom tillverkning (av tillexempel ljus och annat kyrkligt material) och genom att utföra olika skriv- och
översättningsuppdrag.
– Klostret kommer ju också att ge någonting tillbaka genom det vi skapar här, säger Charbel
och får medhåll av Simon:
– Vi kommer att vara ett öppet kloster dit människor kan komma och få möjlighet att blicka
inåt. De kommer kunna vara med i vårt bön- och gudstjänstliv och få möjlighet att prata om
andliga frågor.

en dag i korsets kloster kretsar kring tidebönerna som infaller fyra gånger om dagen:
morgon, lunch, eftermiddag och kväll. Däremellan har bröderna tid för studier, arbete och måltider. På kvällarna har de besökstid och sittningar där de samtalar kring olika andliga och religiösa teman.
Att leva i klostergemenskap handlar, menar bröderna, om att leva ”kristocentriskt” – med Kristus i centrum. En erfarenhet som Simon Absim upplevde starkt under sin tid i Syrien:
– Det handlar om att se, känna och höra Kristus i det du gör. Om meningsfullhet. Att dela erfarenheter och se Kristus i våra egna liv.
Charbel fyller i:
– Alla troende människor vill leva i eskaton: I evighet och i förening med Gud. Men till skillnad
från lekmännen vill munkarna och nunnorna inte vänta till nästa liv – de vill ha detta nu! Därför
viger vi våra liv till bön. Vi gör detta för oss själva men lika mycket för andra människor. Vi vill
vara ett ljus för världen.

den syrisk-ortodoxa kyrkan har sina rötter i norra Syrien och sydöstra Turkiet. I dessa
saffransgula solstekta stenöknar, där kristendomens apostlar reste omkring för 2000 år sedan,

årsbok 2020 • myndigheten för stöd till trossamfund

51

Saffransklostret i södra Turkiet räknas som en av de
viktigaste syrisk-ortodoxa institutionerna.

Korsets kloster i Ålberga.

finner man, bland otillgängliga bergskedjor än idag kyrkans kloster och kyrkor – men allt färre
och färre av kyrkans tillhöriga. Till följd av krig, etniska rensningar, förföljelse och förtryck har
stora grupper emigrerat till andra delar av världen och särskilt till Sverige, som idag räknas som
ett viktigt centrum för den syrisk-ortodoxa diasporan.
Att klostertraditionen – med både munkar och nunnor – har varit en självklar del av det religiösa livet för denna kyrkotradition är väl känt. Men kan man förflytta allt detta till ett lutherskt
präglat skogsland i norra Europa – som ofta beskrivs som ”världens mest sekulära land”? Kommer det fungera med ett kloster här?
– Jag har alltid haft en önskan att få vara munk i Sverige, det känns helt naturligt för mig. Det
kan inte bli mer hemma, säger Charbel som tror att Korsets kloster kan bidra till att tillgängliggöra den syrisk-ortodoxa traditionen i Sverige. Han hoppas också att de kan inspirera till att ett
syrisk-ortodoxt kloster för unga tjejer kan etableras på sikt.
Gabriel Onar menar att de redan nu känner av att det finns ett stort intresse för ett syrisk-ortodox kloster här:
– Folk runtomkring oss har spelat en stor roll. De stöttar oss. Särskilt ungdomar har visat ett
stort engagemang och många har redan hört av sig på Facebook.
När man lyssnar på bröderna i Korsets kloster förstår man snart att deras framtid hänger på att
lyckas övervinna en rad motsägelsefulla realiteter.
Att leva i avskildhet och samtidigt vara öppna för andra.
Att följa en tvåtusenårig tradition och leva i det samtida svenska samhället.
Att inreda ett före detta motell med syriskt ikonmåleri och IKEA-möbler.
Till syvende och sist handlar det om att visa vad det handlar om att vara sann kristen, tror Simon, och citerar Jesus: ”Alla skall förstå att ni är mina lärjungar om ni visar varandra kärlek.”
Text: Max Stockman
52
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Det religiösa
civilsamhället
– en resurs eller ett hot?

Vilken roll spelar trossamfunden i det svenska samhällsbygget
– är de medspelare eller motståndare? Tittar vi på den politiska
diskussionen under 2000-talet är det inte lätt att förstå hur vi
ska placera de religiösa aktörerna. Vi gav civilsamhällsforskarna Linnea Lundgren och Lars Trägårdh utrymme att diskutera
saken utifrån sitt perspektiv.
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dagens sverige har religionsfrihet, mångfald, pluralism och tolerans kommit att bli moraliskt laddade kodord – kanske kan man säga honnörsord. De ingår i de allehanda så kallade
värdegrunds-dokument som myndigheter, kommuner och privata
organisationer under senare år har anammat. Detta illustreras exempelvis tydligt i grundlagens portalparagraf:
Det allmänna ska verka för att alla människor ska kunna uppnå delaktighet och jämlikhet i samhället och för att barns rätt tas till vara.
Det allmänna ska motverka diskriminering av människor på grund
av kön, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, språklig eller religiös
tillhörighet, funktionshinder, sexuell läggning, ålder eller andra omständigheter som gäller den enskilde som person. Samiska folkets och
etniska, språkliga och religiösa minoriteters möjligheter att behålla och
utveckla ett eget kultur- och samfundsliv ska främjas.
Givet att Sverige historiskt dominerats av en statskyrka och en väldigt sträng
hållning gällande religionspolitik kan denna officiella hållning till religion i
allmänhet och religionsfrihet i synnerhet möjligen förvåna. Under den moderna eran – från 1950 och framåt – har Sverige dessutom ofta beskrivits som
ett av världens mest sekulariserade samhällen.
Skrapar man på ytan upptäcker man emellertid snart paradoxer och motsättningar. Det fria, pluralistiska religiösa civilsamhället är en källa för såväl
hoppfullhet som ångest. Det senare gäller speciellt när religiös mångfald övergår från att vara en abstrakt, principiell fråga till att bli ett konkret, socialt faktum. Det är denna spänning mellan abstrakt och konkret tolerans, som vi vill
fundera kring i denna text.
Från enhet till pluralism
Men låt oss först beakta hur verkligheten ser ut. I den nyligen utkomna rapporten Sveriges religiösa landskap – samhörighet, tillhörighet och mångfald under 2000-talet tecknar sociologen Erika Willander en aktuell karta över det
religiösa landskapet i Sverige. Willander beskriver hur kartan är långt ifrån
entydig och kännetecknas av både kontinuitet och förändring. Detta görs genom att hänvisa till enkätdata insamlat av SOM-institutet, men också SST:s
egen statistik, som tillsammans målar en bild av Sveriges religiösa landskap.
Sammantaget kan man peka på ett antal delvis motstridiga trender. Medlem54
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skapet i Svenska kyrkan och många
äldre frikyrkor går ner, medan vi
ser en ökning i trossamfund där
stora delar av medlemsskaran har
migrationsbakgrund.
Vi kan alltså konstatera att verkligheten har förändrats och en ny
faktisk religiös mångfald har kommit till. Men även det ideologiska
landskapet i Sverige har förändrats.
Vi har rört oss från föreställningar
om ett svenskt folkhem och en enhetlig nationell kultur mot ett bejakande av ett mer internationellt
Sverige, där ideal som mänskliga
rättigheter, minoritetsrättigheter
och mångkultur har blivit centrala.
Så har mångfald – såväl etnisk som
kulturell och religiös – kommit att
bli både ett socialt faktum och ett
normativt ideal.

Minerva var visdomens gudinna i romersk mytologi och
har ibland förknippats med religionsfrihet

En dragkamp har uppstått
Samtidigt som tanken om Sverige
som ett mångkulturellt och mångreligiöst samhälle har vunnit mark
och hittat in i det politiska språket
så har en konflikt uppstått om vad
detta innebär i praktiken.
Vi ser en dragkamp mellan olika
viljor vad gäller Sveriges religiösa
landskap och vilken roll dess aktörer ska ta. Å ena sidan ses det religiösa civilsamhället som en poten-

tiell resurs för demokrati, mångfald
och integration. Å andra sidan ses
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det som ett hot mot demokrati, social sammanhållning och samhällets säkerhet och trygghet.
Denna paradoxala syn på det religiösa civilsamhället blir tydlig i den svenska politiken under
2000-talet. I de senaste årens budgetpropositioner går det att se en tydlig trend där trossamfunden efterfrågas som aktörer i civilsamhället. De anses inte enbart ha en potentiell roll i att nå ut
till grupper som staten har svårt att nå, utan kan också verka mot extremism och hjälpa till att
integrera nyanlända, för att nämna några exempel. I dessa sammanhang lyfts religionsfrihet fram
som en central utgångspunkt.
Samtidigt finns det tydliga tecken på att staten anser att vissa roller som religiösa aktörer tar i
civilsamhället är långt ifrån önskvärda. De senaste årens statliga utredningar om konfessionella
friskolor, med tydligt ifrågasättande utgångspunkter, samt diskussioner kring statens stöd till
trossamfund vittnar om denna växande oro.
Är denna dragkamp ny?
För att skapa ett historiskt djup i vår förståelse av dagens debatt, studerar en av oss (Linnea Lundgren) i ett pågående avhandlingsarbete statens syn och reglering av minoritetssamfunden 1951–
2018. Vilka värden och principer har varit vägledande för religionspolitiken under denna tidsperiod? Är denna dragkamp mellan risk och resurs ny? Har den förändrats?
Resultaten tyder på att växlingen mellan kontinuitet och förändring som Willander belyser i
sin rapport också går att se i det politiska samtalet. Staten tycks över tid och i skiftande sammanhang pendla mellan att å ena sidan se samfunden som en risk och å andra sidan som en
resurs. Vilka roller staten förespråkar att samfunden ska ta varierar och utgångspunkten
kring vad som skapar social sammanhållning likaså. Utgångspunkten har förflyttats
från betoning på kristen värdegemenskap, under 1900-talets mitt, till fokus på gemensamma grundläggande värderingar i slutet av tidsperioden.
Även om det finns en förändrad syn på den sociala sammanhållningen, som inte
längre kräver att alla ansluter sig till samma religion, det vill säga kristendomen,
innebär inte detta en diametral förändring. I dagens religionspolitik verkar allt
fler kräva vad flera internationella forskare kallat för ”politisk korrekt religion” av
samfunden som ett medel för att nå social sammanhållning. Kravet kanske även
ställs för att ett samfund ska erkännas som en aktiv och offentligt erkänd aktör i civilsamhället som även kan åtnjuta ett statligt finansiellt stöd.
Ett amerikanskt arv
Frågan är då hur vi kan förstå den här paradoxala och något förvirrande synen på det

religiösa civilsamhället?
Låt oss börja med att notera att mycket av den samtida synen på religionsfrihet och
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det religiösa civilsamhället som en grundbult i en modern, liberal demokrati, kan spåras till USA
och amerikansk politisk kultur. Och det är just i överföringen från USA till Sverige som oklarheter dyker upp. I USA är den religiösa pluralismen central och i sin tur kopplad till en statskritisk
diskurs där betoningen ligger på negativa friheter – att skydda samfund från statliga intrång –
medan vi i Sverige bejakar staten och dess skyldighet att tillförsäkra medborgarna positiva frioch rättigheter.
Jämför vi USA och Sverige har vi sålunda att göra med två fundamentalt annorlunda samhällskontrakt och politiska kulturer. USA byggdes av människor som flydde förföljelse på religiösa och
politiska grunder. Av detta skäl skapade man en författning som garanterade religionsfrihet och
en strikt separation mellan stat och kyrka, inom ramen för en konstitution som allmänt byggde
på tanken om att begränsa statens makt över familj och olika kommunitära gemenskaper i samhället – i synnerhet de religiösa samfunden.
I Sverige har vi haft en statskyrka som varade fram till millennieskiftet. Religionsfrihet förblir
än idag mer av ett abstrakt begrepp än en daglig praktik som genomsyrar samhället ner till samfunds- och familjenivå.
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En annan syn på relationen mellan stat, familj och individ
Detta har till del att göra med att Sverige är mer sekulariserat än USA – i USA uppfattas ateister
som underliga avvikare. Men framför allt har vi en helt annan syn på relationen mellan stat, familj och individ. Samhällskontraktet i Sverige bygger på en allians mellan stat och individ, vad
en av oss (Lars Trägårdh) har benämnt ”statsindividualism”. Denna tankefigur genomsyrar familjelagstiftning, socialpolitik, skattelagstiftning och pensionssystem. Det är en samhällsmodell
som har befrämjat en befrielse av historiskt sett relativt maktlösa individer – barn, gamla, kvinnor, funktionshindrade – från de ojämlika beroende- och maktrelationer som kännetecknade
den traditionella familjen och många institutioner i civilsamhället – inklusive religiösa samfund.
Detta har i hög grad gällt kvinnor och inte minst barn. Det var därför, menade ledande socialdemokrater men även socialliberaler, statens ansvar att träda in som barnens beskyddare. Staten
skulle kompensera för inkompetenta eller farliga föräldrar och ge alla barn samma förutsättningar och möjligheter. Barnens rättigheter gick före föräldrarnas; den ursprungliga statsindividualismen var baserad på alliansen mellan staten och barnen. Med tiden kommer denna idé även att
omfatta idéer om jämställdhet, sexualitet, funktionshinder och mer därtill.
Jämställdhet – mer än ett politiskt mål
Med tiden har detta lett till att jämställdhet och barns rättigheter har kommit att bli något mer än
åsikter och mål som man kan tycka olika om. I stället har de blivit idéer som utgör grundbultar
i en föreställning om ”svenskhet”; idéer som har kommit att utgöra basen för de grundläggande
58
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värderingar där förhandlingarna upphör och tanken om mångkultur och tolerans når sin gräns.
I USA, å andra sidan, är det föräldrars rättigheter och det religiösa civilsamhällets oberoende
som är trumfkorten; barns rättigheter är relativt underordnade som ett tungt argument. Inte för
inte har USA tillsammans med Somalia varit de två länder som inte skrivit under Barnrättskonventionen. Och detta gäller en rad religiösa praktiker – manlig omskärelse, religiösa friskolor,
hemskolning på religiös grund – som ger uttryck för familjens, föräldrarnas och samfundens
företräde i USA. Ta till exempel hemskolning på religiös grund. Detta är i praktiken förbjudet i
Sverige, medan det i USA är en konstitutionell rättighet.
Olika förutsättningar för religiös mångfald
Vi menar att dessa grundläggande skillnader i samhällskontrakt skapar de olika förutsättningarna för den religiösa mångfalden i USA kontra Sverige. Samtidigt är det så att vi i Sverige i
mångt och mycket har anammat en amerikansk diskurs. Teoretiskt är vi nästan ”amerikaner”.
Vi har importerat en ny kommunitär betoning på etniska minoriteters och religiösa samfunds
kollektiva rättigheter. I Sverige ingår sålunda ”tolerans” i mångkulturens tecken i vår lite ytliga
och schablonmässiga ”värdegrund”, tillsammans med ord som pluralism, multikulturalism och
mänskliga rättigheter.
Men skrapar man på ytan och når ner till konkreta praktiker visar det sig snabbt att det visst
finns en hård kärna där det tar stopp. Inom ramen för den svenska statsindividualismens primat
är barnens, kvinnornas och de sexuella minoriteternas individuella rättigheter viktigare än konkurrerande föreställningar om grupprättigheter, där föräldrar, familj, etnisk ”community” och
religiösa samfund står över såväl statens som individens anspråk på autonomi och frihet från just
dessa subnationella gemenskaper.
Det är just i gapet mellan abstrakt och konkret tolerans som vi i Sverige måste finna fram till
kompromisser där maximal religionsfrihet kan bejakas samtidigt som individens rätt till frihet
från religion respekteras. I praktiken sker mycket av denna stökiga förhandling i mötet mellan
det religiösa civilsamhället och staten – inte minst vad gäller frågan om det statliga stödet till
trossamfunden. l
Linnea Lundgren

är doktorand
på Centrum för
civilsamhällesforskning på Ersta
Sköndal Bräcke
Högskola.

Lars Trägårdh

är historiker och
professor vid
Centrum för civilsamhällesforskning
på Ersta Sköndal
Bräcke Högskola.
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Nytt forskningsprojekt
tar sikte på kvinnor
i trossamfund
Hösten 2019 påbörjade myndigheten och Uppsala universitet ett samarbetsprojekt med syfte att titta närmare på frågor som rör ledarskap och inflytande för
kvinnor i trossamfund i Sverige. Studien leds av professor Mia Lövheim som tillsammans med lektor Maria Klingenberg kommer att intervjua kvinnor som deltagit i SST:s ledarskapsprogram för kvinnor ”Delaktig, stark och synlig”.

R

eligion och jämställdhet är ett tema som ofta återkommer i media-

la och politiska diskussioner. Dessa diskussioner är ofta problemorienterade, och
beskriver trossamfund som sammanhang där ojämlika förhållanden mellan män
och kvinnor förekommer på grund av lärosatser, maktstrukturer eller traditioner. I
dessa diskussioner är det dock sällan röster inifrån trossamfunden som hörs. Hur religiöst aktiva
kvinnor förstår sin delaktighet och sitt inflytande, både i sina trossamfund och i det svenska samhället, är därför en pusselbit som saknas både i samhällelig debatt och i forskningen.

i projektet ”ledarskap och inflytande bland kvinnor i trossamfund” studeras kvinnors
egna erfarenheter av engagemang och inflytande inom framförallt lokala församlingar. Studien
genomförs bland kvinnor som deltagit i ledarskapsutbildningen ”Delaktig, stark och synlig”, som
Myndigheten för stöd till trossamfund (SST) erbjuder för kvinnor som är aktiva i ideella organisationer på religiös grund. Sedan starten 2016 har sammanlagt ungefär 100 kvinnor deltagit i
utbildningen. Studien utgår därför ifrån en grupp kvinnor som inte bara har egna erfarenheter
av ledarskap och inflytande, utan också har ett intresse för frågor som rör kvinnors engagemang
och synlighet inom trossamfunden.
I projektet studeras kvinnornas erfarenheter genom en enkät och genom fördjupade intervjuer.
Enkäten riktas till alla kvinnor som gått ledarskapsutbildningen och syftar till att kartlägga deras
erfarenheter av ledarskap i trossamfund, upplevelser av ledarskapsutbildningen, samt deras nuvarande engagemang och ledarskap. Bland dem som besvarat enkäten görs ett urval av dem som
uttryckt sitt intresse av att delta i en intervju om likartade frågor. Målsättningen är att genomföra
60
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Några av de kvinnor som deltagit i satsningen ”Delaktig, stark och synlig”.

ungefär tjugo längre intervjuer, och därmed få en fördjupad bild av kvinnornas erfarenheter av
engagemang, delaktighet och inflytande i sina trossamfund, samt ledarskapsutbildningens betydelse för deras delaktighet och inflytande.

vi som forskare menar att projektet är viktigt och relevant av tre skäl. Det första handlar
om bristen på kunskap om hur religiöst aktiva kvinnor från olika sammanhang själva ser på sin
roll inom trossamfunden. Det andra handlar om att ge forskningsbaserad kunskap om vilka områden och frågor som kvinnor upplever som viktiga att ha inflytande över, vilken kompetens och
vilka resurser de har behov av för att kunna utöva inflytande och ledarskap i sitt trossamfund,
och vilka strategier kvinnorna som deltagit i ledarskapsutbildningen hittat för att hantera sin
situation. Det tredje skälet är att bidra med kunskap för att utveckla en mer mångdimensionell
förståelse av inflytande och delaktighet i ett samhälle där fler kulturer och religioner är delaktiga,
och att sprida denna kunskap till andra aktörer i civilsamhället liksom myndigheter och politiker.
Mia Lövheim är professor i religionssociologi

vid teologiska institutionen, Uppsala universitet.
Hon har tidigare forskat om religion, gender och demokrati i medier och
samhällsdebatt i svensk och nordisk kontext.

Maria Klingenberg är lektor i religionsbeteendevetenskap med didaktisk inriktning

och har tidigare forskat om religion och värderingar bland unga i Sverige samt i ett jämförande internationellt perspektiv. Forskningsprojektet ”Ledarskap och inflytande bland kvinnor i
trossamfund” kommer att redovisas hösten 2020.
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Trygghetspromenader,
flygplanskort och
starkare relationer
– så byggs bättre
säkerhet i moskéerna
62
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Efter brandattacken mot Örebro moské 2017 besökte Kung Carl XVI Gustaf och landshövding Maria Larsson församlingen. På bilden är kungen och landshövdingen i samtal med Jamal Lamhamdi, vd för stiftelsen Örebro moské.
Brandattacken förstörde stora delar av församlingens fastighet i Vivalla i Örebro.

En studie från Uppsala universitet 2018 visar att 59 procent av landets muslimska församlingar
någon gång har utsatts för någon form av fysiskt angrepp och att ännu fler (67 procent) utsatts för
någon form av hot. Undersökningen visar också en stor majoritet (80 procent) av församlingarna
upplever att det finns en hotbild mot landets moskéer.
Källa: Moskéers och muslimska församlingars utsatthet och säkerhet i Sverige (2018).
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Sommaren 2019 fick Myndigheten för stöd till trossamfund
ett särskilt regeringsuppdrag att höja kunskapen om säkerhet för
muslimska församlingar.

I

utrikesdeklarationen 2020 slår utrikesminister Ann Linde fast att: ”Alla män-

niskor har rätt att leva i trygghet oavsett var man bor. Det gäller både här hemma och i andra
länder. Ingen ska behöva se sig oroligt över axeln på väg hem från skolan eller arbetet.” Trots
detta så hör vi på Myndigheten för stöd till trossamfund inte sällan att man kan känna sig
otrygg som medlem i ett trossamfund i Sverige.
Än värre blir det då händelser i omvärlden direkt påverkar känslan av otrygghet. Då de två moskéerna i Christchurch på Nya Zeeland utsattes för attentat i mars 2019 upplevde många muslimer
– även i Sverige – en ökad rädsla och utsatthet. Många berättar om hot, skadegörelser och andra
yttringar av vad som ofta är islamofobi.
Regeringen har därför givit myndigheten i uppdrag att stärka det förebyggande säkerhetsarbetet
i muslimska församlingar i landet genom att höja kunskapen om säkerhet. Detta betyder också
att man behöver stärka relationerna och förtroendet mellan de muslimska församlingarna, kommuner och andra berörda myndigheter.

många församlingar tillhör något av de sju statsbidragsberättigade muslimska riksförbunden – men långt ifrån alla. De flesta församlingar är belägna i storstadsområdena men det
finns också många församlingar i andra delar av landet. Därför behövs det kunskap om hur den
muslimska församlingskartan ser ut så att vi på myndigheten kan hjälpa i första hand kommunerna att få kontakt med församlingarna lokalt.
Goda kontakter mellan församlingarna, kommunen och polisen skapar förtroende och trygghet. Om alla parter är trygga med varandra kan de betydligt bättre arbeta tillsammans och ta
hjälp av varandra om det skulle inträffa en kris i samhället.

med vår uppdaterade och ökade kunskap om hur den muslimska församlingskartan faktiskt ser ut gör vi från myndigheten – tillsammans med personal från utvalda kommuner och
polisen – besök i moskéer och muslimska församlingar för att på plats arbeta med riskanalyser
och säkerhetshöjande åtgärder. Vi har börjat med de kommuner där vi redan har ett etablerat
samarbete: Örebro, Boden, Luleå, Borås och Järvaområdet i Stockholm.
En viktig del av regeringsuppdraget är att lyfta fram kvinnors erfarenheter och se till att församlingens säkerhetsarbete inkluderar de verksamheter och lokaler som delas mellan män och
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Skisser på det informationskort – ” flygplanskort” – som kan användas för att skapa tryggare moskéer.

kvinnor. Därför är det viktigt att det också finns en eller flera representanter för kvinnorna närvarande vid besöken.

när vi gör ett besök i en moské börjar vi alltid med att församlingsrepresentanterna får
presentera sig och berätta om sina behov och sina erfarenheter. Därefter följer en genomgång av
allmänt säkerhetsarbete i en församling. Församlingen får bekanta sig med riskanalyser och hur
man systematiskt och över tid arbetar med planering, rutiner och ansvar.
Med en checklista i handen gör man sedan en ”trygghetspromenad” genom församlingens lokaler och noterar vilket säkerhetsförebyggande arbete som redan finns och sådant som eventuellt
saknas. Avslutningsvis utvärderar vi resultatet och går igenom hur församlingen behöver fortsätta sitt arbete.
Till hjälp för moskéerna och församlingarna prövar vi också ett material som består av ett mindre blad med kortfattad information om säkerhet och säkerhetsrutiner. Bladet fungerar som ett
”flygplanskort” med säkerhetsföreskrifter som brukar återfinnas ”i stolsfickan framför er”. Bladet
kan med fördel sättas upp synligt på flera platser i anslutning till lokalen. Allt syftar till att få församlingen medveten om att förebyggande säkerhetsarbete skapar trygghet för alla.

eftersom en del av regeringsuppdraget syftar till att stärka relationer och förtroende mellan församlingarna och kommunen och andra myndigheter så samlar vi också representanter för
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Taoufik Benabdellah från El-Hoda moskén i Boden gör en säkerhetsgenomgång av moskén tillsammans med
säkerhetskonsulten Tomas Devenyi

de sju muslimska riksförbunden till seminarier tillsammans med våra samverkanspartners. Seminarierna ska ge fördjupning och vi ska också arbeta med omvärldsanalyser och säkerhetsfrågor
på nationell nivå. Representanter för riksförbunden deltar också under besöken i församlingarna
när vi besöker någon av deras församlingar.
I slutet av hösten fick myndigheten Brottsförebyggande rådet (Brå) uppdraget från regeringen
att göra en fördjupad studie om islamofobiska hatbrott. Eftersom detta ligger nära det uppdrag
som Myndigheten för stöd till trossamfund har kan vi ställa myndighetens kompetens till förfogande och stämma av med varandra för att få en bättre helhetsbild.
Säkra lokaler och en känsla av trygghet för dem som vistas i dem borde egentligen vara en självklarhet, men så länge detta inte är uppfyllt har vi en uppgift att lösa tillsammans. Myndigheten är
angelägen om att bidra till denna uppgift och är tacksam för det förtroende som regeringen och
många muslimska församlingar visar i arbetet.

Fredrik Emanuelson
är projektsekreterare och ansvarig för uppdraget att höja
kunskap om säkerhet för moskéer och muslimska församlingar.
Uppdraget kommer att slutredovisas under våren 2021.
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Sökes: mer religiös
läskunnighet
Det är dags att lyfta fram religion som något mer än en privatsak för den troende
individen. Det är något som spelar roll för hela samhällsbygget, menar Petter
Jakobsson som är rådgivare för religion och utveckling på Svenska Missionsrådet.

A

lla är nog överens om att utvecklingssamar-

bete, om det ska var effektivt, måste utgå från behoven
och situationen för de som är målgruppen – det vill
säga de fattiga och utsatta människorna.
Men om det då finns viktiga och avgörande delar av deras liv, som
den som ska bidra till utveckling inte ser, då uppstår problem. Om
jag som svensk utvecklingsaktör inte ser vilka faktorer som påverkar människors liv, så riskera jag att inte göra maximal nytta med
mitt bidrag.

i ett skandinaviskt sammanhang har vi under lång tid odlat en kultur där den religiösa identiteten lämnas i det privata rummet. Religionen ska inte få påverka mitt arbete eller
mina politiska preferenser.
Det finns många bra saker med detta. Jag ser värdet i att professionalitet lämnar särintressen eller grupptillhörighet utanför. Opartiskhet och försök till objektivitet är bra. Men när det leder till
blindhet inför viktiga faktorer för människor liv så blir det negativt.
En gång i tiden var gender och jämställdhet en sådan blind fläck i biståndet. Men när man lärde
sig att se kvinnors och mäns olika behov blev resultaten bättre. Jag vill påstå att religionens betydelse för människors liv, livsval och handlade, har varit och bitvis fortfarande är, en sådan blind
fläck inom utvecklingssamarbete.

det är viktigt att betona att detta inte är ett särintresse. Det är inte en angelägenhet
specifikt för religiösa aktörer. Fler och fler inser att det är en fråga om professionalitet att kunna
något om religionens roll i den situation där man arbetar. Religiös läskunnighet innebär också att
man måste kunna ta ett steg tillbaka och betrakta sin egen värdegrund. Alla beslut, alla åsiktspaket är värdegrundade. Det vi slarvigt kallar ”svenska värderingar” är ett sätt att se världen. Ingen
är neutral, ingen är objektiv. Vi ser att det skandinaviska förhållningssättet, att helt förpassa reli-
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gion till det privata rummet, är ganska unikt i världen.
Religion och religiösa aktörer har en avgörande betydelse för utveckling. Specifikt i utvecklingssamarbete så vet vi att religiösa aktörer spelar och alltid har spelat en stor roll. Vi vet att gränsen
mellan religion och politik är hårfin i många länder i världen. Vi vet att religion används både
som en konfliktskapande kraft och en fredsbyggande kraft. Vi vet att en majoritet av människor
i fattiga länder har större förtroende för religiösa ledare än för politiska. Vi vet att religiösa aktörer drar ett stort lass i världen både när det gäller sociala tjänster som skola och utbildning men
också när katastrofer inträffar. Vi vet att de största bromsklossarna och de ivrigaste påhejarna för
mänskliga rättigheter finns inom gruppen religiösa ledare. Kort sagt, måste vi ha en bättre religiös
läskunnighet för att kunna navigera bland dessa aktörer.

religiös läskunnighet behövs alltså för att fatta så goda beslut som möjligt och för att
förstå den omvärld vi lever i. Detta gäller utvecklings- och biståndsvärlden, där jag är verksam,
men också annan myndighetsutövning. Gång på gång blir det uppenbart i det offentliga samtalet
att religiös läskunnighet saknas och att bara en liten kunskapshöjning skulle leda till ett mindre
polariserat samtal. Jag syftar på debatterna om utvisningar av konvertiter eller ateister eller om
försök att lagstifta mot olika religiösa uttryck som huvudduk eller bön på arbetstid.
Det är inte en enkel eller självklar väg, men det som levt sitt liv förpassat till den privata sfären
måste nu bli föremål för medvetenhet, nyfikenhet och professionell kompetens. Detta är utmanande för många i det svenska samhället och kräver nya ord i språket, nya metoder för analys och
en annan typ av känslighet än många varit vana vid.
Petter Jakobsson
Svenska missionsrådet är en paraplyorganisation för kyrkor och organisationer på kristen grund som arbetar
både i Sverige och internationellt. De arbetar för hållbar utveckling, ökad rättvisa och minskad fattigdom.
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Vardagens
många möten:

allt har sin tid
Christina Wåhlin har arbetat som pastor i över trettio år inom Sjukhuskyrkan –
2020 år går hon i pension. Vi bad henne dela med sig av en dag på jobbet.

K

orridoren är tom. Sjukhuset känns öde. Lampor släcks

och tänds. Hissen åker upp och ner. Allt känns ödsligt och en
aning skrämmande. En ensam man, en mor med ett barn i
famnen, några ungdomar som tycks gått vilse, allt i sjukhusets
enormt stora entré. Det är torsdagskväll och det ser ut som om allt stannat av.
I förmiddags var det på ett helt annat sätt: folk som sprang fram och tillbaka, personal i sina arbetskläder, rödakorsvärdinnor som ledsagade människor i behov av att hitta rätt.
Utanför sjukhuskyrkans dörr en gråtande kvinna. Hennes fråga – ”har du tid en stund?” – fick
mig att säga ja, fast jag borde fått lite mat i magen. Hon och jag samtalade en stund om livets skörhet – att livet tar slut – men hon kan inte acceptera att hennes bästa väninna är på väg att dö. Den
eländiga cancern – inte nu! Inte idag.
Vi tände ett ljus och bad en bön. Jag såg henne långsamt ta sig till hissen och upp till sin väninna.
Kanske människors möten borde vara just så: att dela ett ord eller två.
Under mina snart 36 år som sjukhuspastor har jag haft oräkneliga samtal – och varje samtal
har varit unikt. I samtalen har jag mött behovet av någon som lyssnar när livet värker och gör oss
illa. Någon att dela sin frustration över vården och över värken. Dela tankar om livet efter dö-

årsbok 2020 • myndigheten för stöd till trossamfund

69

den. Livet efter sjukhusvistelsen. Någon vill berätta en hemlighet eller dela med sig av sin egen
livsberättelse. Dela hopp och förtvivlan. Dela sin tro på en Gud och sina tvivel på hans existens.

på eftermiddagen var jag tillsammans med två personalgrupper. Den ena gruppen
kom till sjukhuskyrkans lokaler för att få reflektera över sitt arbete. Jag tände ett ljus och hörde hur
någon i gruppen suckade och sa: ”Vad skönt! Levande ljus och en skön stol att sitta på”. De hade
en hel del etiska dilemman att prata om. Frågor som inte har några givna svar och som fick oss
alla i rummet att känna stor bävan inför alla svåra beslut som måste fattas. Dagligen.
Medan jag blåste ut ljuset, tänkte jag att den här reflektionen borde fått ta mera tid i anspråk.
Men personalen var stressad och behövde snabbt bryta upp. De är alldeles för få och det är mycket att göra på avdelningen.
Jag kunde inte låta bli att fundera över hur det var på 1980-talet. Då fanns det mer tid för sjukhusets personal till fortbildning och reflektion. Men nu är det en annan tid. Allt har sin tid.
Jag skyndade mig till en annan avdelning. De var behov av ett krissamtal. En i personalen hade
oväntat avlidit och en hel avdelning var i sorg. Vi möttes, samtalade och tröstade varandra och
bokade en tid nästa vecka för minnesstund.
På vägen ner till våra lokaler mötte jag en bekant. Vi delade några minnen och gladdes en stund
tillsammans över barn och barnbarn.

jag passerade en avdelning som jag inte besökt på länge. Gick in och tog kontakt med en
av sjuksköterskorna. Delade med mig av en folder som jag har om den andliga vård i sjukvården.
Hon inbjöd mig att komma till en arbetsplatsträff för att informera om sjukhuskyrkans arbete och
vi bokade in en dag som passade.
När jag väl var tillbaka på mitt rum ringde telefonen, ett beredskapssamtal. Intensivvårdsavdelningen ville att jag skulle komma för att möta närstående i en svår situation. Jag delade deras sorg
och ångest. Respiratorsavstängning? Omöjligt. Men ändå nödvändigt? Frågorna är många. Liv
eller död – vem bestämmer?
Torsdag kväll: det börjar bli sent. Dags att åka hem. Entrén ligger stilla och tyst.
Jag ser en ensam mor med sitt barn. En ensam man och några vilsna ungdomar som jag visar
vägen till pendeltåget. Vi vandrar vägen tillsammans till pendeltåget.
Text: Christina Wåhlin
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”Vi tände ett ljus och bad en bön. Jag såg henne långsamt
ta sig till hissen och upp till sin väninna. Kanske människors möten borde vara just så: att dela ett ord eller två.”
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Själavårdare

i Profetens fotspår
Den muslimska andliga vården har en kort historia i Sverige – men utvecklingen
går framåt. Idag finns det tretton avlönade stödpersoner med ansvar för att serva
muslimer inom svenska sjukvården. Vi har träffat två av dem för att höra mer
om vad detta arbete går ut på.

D

en andliga vården innebär att se till helheten, menar Alen Delic som är

verksam som sjukhusimam i Malmö. Ett sjukhusbesök kan ibland upplevas som
skrämmande och opersonligt för patienten: som om man vore en bil på en verkstad. Den andliga vården innebär i grunden att se hela patienten – att må bra i
både kropp och själ.
Även Afsaneh Abdollahzadeh, som är verksam som muslimsk sjukhuskoordinator i Stockholm,
beskriver vikten av samtalet som stöd till patienter och anhöriga. Sjukhusmiljön befinner vi oss
ofta i när livet vänds upp och ner, när en släkting, en vän, eller kanske en själv, blivit sjuk och livet
för en stund stannar upp. I detta ofrivilliga avbrott uppstår ofta frågor som: Varför händer detta
nu? Hur ska jag klara denna svåra tid? Frågorna kan även beröra svåra områden som man i vardagen inte funderar särskilt ofta på, ämnen som berör livet efter detta eller om man levt ett gott
liv. Som anhörig kan frågan uppstå om hur livet ska fortsätta som vanligt efter sjukhusvistelsen.
Afsaneh beskriver att den muslimska andliga vården handlar mycket om acceptans inför situationen och att rollen som muslimsk sjukhuskoordinator kräver mycket kunskap om islam för att
kunna ge stöd på ett så bra sätt som möjligt.
– Man måste ha kunskap om hur Profeten gav stöd och förhöll sig till sjukdom, och om patienten eller de anhöriga är troende så kan man ge stöd genom att hänvisa till Profetens exempel, vad
han skulle ha gjort och rekommenderade i svåra stunder av sjukdom och kris.

finns det då något som särskiljer muslimsk andlig vård från den andra – kristna,
buddhistiska, judiska – andliga vården som bedrivs i Sverige? Svaren blir både ja och nej.
– Skillnaden handlar om hur vi utgör specifika ritualer och hur sjukdom och död beskrivs i olika religiösa traditioner och böcker, säger Afsaneh. Men att göra sin roll inom den andliga vården
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Alen Delic, sjukhusimam i Malmö.
Skåne universitetssjukhus i Malmö.
Karolinska universitetssjukhuset i Solna.

Afsaneh Abdollahzadeh,
muslimsk sjukhuskoordinator i
Stockholm.

”Man måste ha kunskap om hur Profeten gav stöd och förhöll
sig till sjukdom, och om patienten eller de anhöriga är troende
så kan man ge stöd genom att hänvisa till Profetens exempel,
vad han skulle ha gjort och rekommenderade i svåra stunder
av sjukdom och kris.”
73

”Som församlingsimam träffar man bara de
praktiserande församlingsmedlemmarna. Då kan
man riskera att få uppfattningen att alla muslimer
är på ett sätt. Som sjukhusimam får man erfarenhet
av möta alla olika typer av muslimer.”

muslimsk handlar inte om att göra något annat än vad en person med en annan religion skulle
göra. Religion finns för att människor ska må bra och behandla varandra väl.
Alen understryker att rollen som sjukhusimam riktar sig mot alla muslimer oavsett hur troende de är.
– Det finns en vanlig uppfattning att de flesta muslimer är religiösa, vilket inte stämmer. Men
i stunder av prövning, när man till exempel blir inlagd på sjukhus, uppstår ett behov av att prata
och samtalen kan då handla om allt mellan himmel och jord. De flesta muslimer tillhör inte någon församling, så att en sjukhusimam finns att vända sig till på plats kan vara en trygg möjlighet
att prata med någon som kan visa förståelse och ge stöd.

alen beskriver hur hans engagemang sträcker sig från att hjälpa anhöriga med att ordna
begravningar till att stödja människor i att komma ur sina missbruk. Men han beskriver att detta
bara är en sida av arbetet. En minst lika viktig del handlar om att utbilda vårdpersonalen om islam och muslimer.
– Jag kontaktar ofta vårdavdelningar och erbjuder mig att komma och föreläsa om islam –för att
bryta fördomar om vår religion. Jag berättar om kulturskillnader mellan olika muslimska grupper, om vilken roll traditioner spelar. Allt för att ”krockarna” ska ske så sällan som möjligt så att
sjukhusvistelserna blir bättre för både personalen och de muslimska patienterna. En bra sjukhusvistelse ligger ju i allas intresse!
I samtalet kommer vi in på var man finner stöd i det dagliga arbetet. Både Alen och Afsaneh
säger att de finner stöd i Koranen och Profetens tradition (sunna). Afsaneh finner även ett stöd i
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olika muslimska bönböcker och sina erfarenheter som samhällsvägledare och LSS–handläggare.
Alen, som har en utbildning i muslimsk andlig vård från England, beskriver att det första han
gjorde när han började arbeta inom den svenska sjukvården var att ta del av de erfarenheter som
hans kollegor från andra trossamfund hade.
– Jag är oerhört tacksam över det stöd som Sjukhuskyrkan har kunnat ge mig. Det är de som
har mest erfarenhet när det kommer till den här rollen och de blir därför naturliga att söka sig till
när man behöver hjälp. De medarbetarträffar vi har med andra muslimska sjukhussjälavårdare
har också fungerat som ett viktigt stöd.
Som församlingsimam för den Bosniakiska islamiska föreningen i Malmö har han fler åtaganden utöver sin tjänst på sjukhuset. Erfarenheterna från jobbet som sjukhusimam tror han dock
är nyttiga även i engagemanget som församlingsimam.
– Som församlingsimam träffar man bara de praktiserande församlingsmedlemmarna. Då kan
man riskera att få uppfattningen att alla muslimer är på ett sätt. Som sjukhusimam får man erfarenhet av möta alla olika typer av muslimer. Att ta droger eller att dricka alkohol är exempelvis
förbjudet inom islam, men det finns många muslimer som har problem med detta.

i framtiden tror alen att den muslimska andliga vården kommer behöva mer utbildning,
tillsyn och kontroll.
–Vår kompetens måste höjas. Förslagsvis med en legitimerande utbildning som bör krävas för
den som vill vara verksam inom den muslimska andliga vården, samt löpande kurser och vidareutbildningar. Jag tror även att vi måste bli fler. I Malmö finns flera tusen muslimer och med min
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Stödpersoner inom den muslimska andliga vården
Afsaneh Abdollahzadeh
Koordinatör i Stockholm

Alen Delic
Sjukhusimam i Skåne (Malmö)

Haider Ibrahim
Koordinatör i Stockholm

Jamil Doudar
Koordinatör i Skåne
(Helsingborg)

Tahir Akan
Sjukhusimam i Stockholm

Nesibe Gürkan
Koordinatör i Göteborg

Sebastian Abdul-Salaam
Blasco
Koordinatör i Uppsala

Samir Jeresi
Sjukhusimam i Göteborg

Abdelmajid El Moussaoui
Koordinatör i Örebro

Smajo Sahat
Sjukhusimam i Skaraborg
(Skövde)

Asad Ali Haji
Koordinatör i Östergötland

Ahmed Muhanna
Koordinatör i Umeå

Hamza Terzic
Sjukhusimam i Jönköping

halvtidstjänst blir det svårt att hinna med allt arbete.
Afsaneh är mindre säker på hur framtiden kommer se ut men tror att den muslimska andliga
vården kommer få mer att göra i takt med att fler människor från muslimska länder etablerar sig
i Sverige.
– Den andliga vården kan minska upplevelsen av kaos i livet. Att förhindra att närstående kollapsar om de förlorar någon. Att acceptera livets gång och känna oss trygga i den. Denna trygghet tror jag att vi som är verksamma på sjukhuset kan ge. Livet fortsätter oavsett om man förlorar
någon. Men hur man tar sig igenom en sådan upplevelse kan vara avgörande för resten av ens liv.
Text: Philip Vedel Düring
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På bilden syns medlemmar ur Arbrå fria församling i Hälsingland som bildades 1882. Texten som skymtar på
väggen lyder i sin helhet: ”Idag om I hören hans röst så förhärden icke edra hjertan” bilden är från 1880-talet.
Källa: Arkiv Gävleborg, Arbrå missionsförsamling (www.folkirorelse.se)

Väckelserörelsen och

demokratin
Det är hundra år sedan Sverige blev en demokrati med allmän och lika
rösträtt. Det firas 2018-2022 i satsningen ”Ja må den leva – Demokratin
uti hundrade år”. Avgörande för demokratiseringen var det arbete som
drevs av folkrörelserna under 1800-talet. Inte minst viktigt var att de
utvecklade och spred ett nytt förhållningssätt till det skrivna ordet. Om
detta skriver Anders Johnson i en historisk tillbakablick som börjar med
ett dop i Halland 1848.
77

N

är mörkret började falla på kvällen den 21 september 1848 vand-

rade en liten grupp människor ner till stranden vid Vallersvik i Frillesås socken
i norra Halland. Fem män och en kvinna vadade ut i det kalla havsvattnet. En
av dem var den danske baptistpastorn AP Förster och han lät döpa de övriga
i Jesu namn. De första baptistdopen i Sverige hade därmed ägt rum. Efteråt
samlades gruppen i en stuga vid Borekulla någon kilometer därifrån. Där bildades Sveriges första
baptistförsamling. Den sena aftonen avslutades med att man firade nattvard. Detta var födelseögonblicket för Folkrörelsesverige.
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”En av dem var den danske baptistpastorn AP
Förster och han lät döpa de övriga i Jesu namn.”

Teckningen ”En läsare stör friden i en gillestuga”.

Gustaf Cederström målade ”Baptisterna” 1886,
efter att han bevittnat ett baptistdop en midsommarnatt. Källa: Svenska Baptistsamfundet

I Borekullastugan i Frillesås bildades Sveriges första
baptistförsamling 1848.

folkrörelserna byggde demokratin • Den organisationsvåg som inleddes med
baptistdopen 1848 innebar något nytt. Nu var det inte ståndspersoner som stod i ledningen. Ordföranden i den första baptistförsamlingen, Fredrik Olaus Nilsson, är ett belysande exempel: Han
kom från ett fattigt, söndersupet fiskarhem på Hallandskusten, gick tidigt till sjöss och kom som
18-åring i kontakt med metodismen i USA.
I de nya folkrörelserna växte det fram en omfattande lokal verksamhet. En tradition av demokratiska mötesformer utvecklades där man tillämpade allmän och lika rösträtt och alla vuxna
medlemmar räknades som jämlikar: egendomslösa och rika, kvinnor och män.
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”Väckelserörelsen bidrog till demokratins utveckling i Sverige genom att kräva religionsfrihet...”

Men folkrörelsernas bidrag till demokratiseringen bestod inte endast i att de utvecklade demokratin som organisationsform. De var också den medborgarskola som utgjorde basen för många
av de politiskt aktiva som skulle driva igenom den politiska demokratin och bemanna dess institutioner.
Efter det första andrakammarvalet med allmän och lika rösträtt för män 1911 var nästan två
tredjedelar av kammarens ledamöter absolutister och en fjärdedel var frikyrkligt organiserade.
Men folkrörelsernas insatser för demokratin låg alltså även på ett annat plan, nämligen att rörelsefolket utvecklade ett särskilt förhållande till det skrivna ordet.

de kallades läsare • Väckelserörelsens folk kallades ofta nedsättande för ”läsare”. Ordet hade uppstått i mitten på 1700-talet och det betyder, enligt Nationalencyklopedins ordbok,
”anhängare av självständig kristen väckelserörelse med stark inriktning på egna, noggranna bibelstudier”. Ordet syftade alltså på den pietistiska rörelsen som lade stor vikt vid den personliga
gudsupplevelsen och som representerade ett nytt, självständigt förhållningssätt till de religiösa
texterna.
Läsarna samlades i enskilda böne- och predikosammankomster, så kallade konventiklar, som
leddes av lekmän. På 1820-talet började bibelsällskap och kolportörer runt om i landet att sprida
traktater, det vill säga religiösa uppbyggelse- och agitationsskrifter i väldiga upplagor. Läseriet
fick sin största utbredning i Norrland där avståndet till kyrkan för många var alltför stort för att
möjliggöra regelbundna gudstjänstbesök.
Egentligen hade denna typ av religiösa sammankomster förbjudits i konventikelplakatet från
1726 som gav statskyrkoprästerna monopol på att förkunna evangeliet och utdela sakramenten.
Då delar av pietismen radikaliserades i början av 1800-talet, samtidigt som nya väckelserörelser
nådde Sverige från framför allt Storbritannien och USA, skärptes motsättningarna i religionsfrågan. Konflikten växte till en kamp mellan det gamla överhetssamhället, där statskyrkans prästerskap utgjorde ett viktigt inslag, och de nya kraven på frihet, jämlikhet och broderskap.
Väckelserörelsen bidrog till demokratins utveckling i Sverige genom att kräva religionsfrihet
och genom att framhålla betydelsen av den enskilda människans relation till de skriftliga urkunderna och därmed rätten för var och en att söka sin egen väg till sanning och bildning.
80
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Medlemmarna i Kristianstad baptistförsamling utanför sitt kapell. Källa: Skånes Arkivförbund, Kristianstad
baptistförsamling. (www.folkirorelse.se)

förtryck och förföljelse av baptister • Baptistdopen i Vallersvik 1848 var, trots
det stillsamma yttre skeendet, ett uppror mot samhällsordningen. F O Nilsson, baptistförsamlingens förste ordförande, dömdes av Göta Hovrätt den 26 april 1850 till landsförvisning. Han
emigrerade via Danmark till USA. Flera andra baptister dömdes till fängelse eller emigrerade.
Trots detta växte rörelsen. 1857 höll Baptistsamfundet sin första rikskonferens och medlemstalet
var då cirka 1 400.
Nilsson hävdade i sitt försvar inför hovrätten att han ”trott det vara, icke allenast min höga förmån, utan ock min ovillkorliga plikt, att söka sanningen ur dess egenteliga källa – den Heliga Skrift,
som ju även av den Lutherska Kyrkan erkännes vara grundregelen för allt vad som i Religionen bör
läras, tros och hållas. Följaktligen har studerandet av den Heliga Skrift blivit mig allt mer och mer
maktpåliggande. Endast från den Heliga Skrift har jag inhämtat de lärobegrepp som jag håller”.
Under 1850-talet fördes en hård strid om religionsfriheten och statskyrkomonopolet. Den liberala pressen tog baptisterna i försvar. Religionsförföljelserna uppmärksammades även internationellt och den brittiske premiärministern Lord Palmerston försökte förmå Sverige att tolerera
baptismen. Kampen gav resultat. Konventikelplakatet avskaffades 1858 och två år senare kom
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Det allra första protokollet för Wiby sockens baptistförsamling 1857. Bland annat bestämmer man huruvida
kvinnor ska få vara med och besluta över församlingens angelägenheter: ”Beslöts att så länge församlingen
icke är större så äger qwinnan att såwäl Rösta som framlägga andra yttranden ock detta warder lika gällande
som Mannens påståenden”

Källa: Arkivcentrum Örebro län, Viby baptistförsamling, vol A1:1 (hämtat från www.folkirorelse.se)

dissenterlagen som gjorde det möjligt att utträda ur Svenska kyrkan om man samtidigt inträdde
i ett annat evangeliskt samfund. Samma år benådades F O Nilsson och han återvände för en tid
till Sverige.
Väckelserörelsens expansion började på allvar då Svenska Missionsförbundet bildades 1878.
Nykterhetsrörelsen började växa året efter då den första svenska logen av IOGT grundades i
Göteborg.
Frikyrko- och nykterhetsrörelserna spelade också en stor roll för utvecklingen inom den tidiga
arbetarrörelsen. Därifrån hämtade arbetarrörelsen organisations- och mötesformerna. Inflytandet från frikyrko- och nykterhetsrörelserna bidrog till att den reformistiska linjen segrade över den
revolutionära. Nykterhetsrörelsens valintendenturer blev mönsterbildande då moderna partiapparater började byggas upp på 1910-talet.

ett nytt sätt att läsa • Den utbredda läsningen har äldre anor i Sverige än väckelsen
och läsarrörelsen på 1800-talet. Redan på 1600-talet var läskunnigheten spridd bland allmogen.
Läsundervisningen var kommenderad uppifrån och dominerades av katekesinlärning och inpräntande av dess levnadsregler. Kunskaperna kontrollerades genom husförhör, vilket innebar
att texten ofta pluggades in och redovisades utantill.
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”Frikyrko- och nykterhetsrörelserna spelade också en
stor roll för utvecklingen inom den tidiga arbetarrörelsen.
Därifrån hämtade arbetarrörelsen organisations- och
mötesformerna.”

Idéhistorikern Ronny Ambjörnsson hävdar att läsarna i väckelserörelsen stod för ett helt annorlunda förhållningssätt till texten. De läste inte för att lära sig ett antal regler utantill. Deras läsning
hade mer av begrundan över sig. Det gällde att ta till sig det lästa och att samtala om budskapet
med likasinnade. Detta sätt att läsa fördes vidare till de andra folkrörelserna, utan att de för den
skull tog över det religiösa budskapet.
Den äldre ”katekesläsningen” var ett led i överhetens disciplinering av undersåtarna. Även
”folkrörelseläsningen” innebar en form av disciplinering, men det var frågan om en inre disciplinering där den enskilde lärde sig att kontrollera tanken och känslorna, en slags distansering som
möjliggjorde överblick och reflexion. Läsningen representerade samma skötsamhetsideal som
kraven på nykterhet, renlighet och ansvarstagande för sig själv och omgivningen.
Ambjörnsson konstaterar att de klassiska folkrörelserna tillsammans formade en kultur där
nykterhet, bildning och något man kan kalla inriktning på idéer och idédebatt utgjorde hörnstenar. Samtidigt, menar Ambjörnsson, ”formulerar dessa också, genom sitt agerande, utopin, som
om de tog ansvar även för framtiden. Det är en utopi som just handlar om resonemang och förnuft: världen kan bli oändligt bättre om vi bara slår oss ner och tillsammans resonerar igenom det
hela, lugnt och sansat, och sedan vidtar de åtgärder som vi kommit fram till. Låt oss kalla detta en
svensk utopi, lite präktig, lite tråkig, men, ändå, en utopi med mänskligt ansikte” (Ur Den skötsamme arbetaren, 1988).

behärska språket och ta makten • Genom att betona vikten av eftertänksam läsning
stod folkrörelserna för en avgörande medborgarskolning. Det skrivna språket är mer abstrakt och
artikulerat än det talade och det var nödvändigt att behärska detta för att kunna erövra den offentliga scenen. Människor från mindre bemedlade grupper skulle lära sig behärska det offentliga
språket och därmed kunna göra anspråk på att ta ledningen och makten i samhället.
Den ideologiska litteraturen, tidningar, tidskrifter, de populärvetenskapliga skrifterna och
skönlitteraturen skapade en motoffentlighet, ett nytt rum för samtal mellan likställda människor.
Det handlade inte om ett tilltal från en överhet till en menighet utan om ett samtal där lekmän
talade med andra lekmän. Överheten hade inte längre monopol på det offentliga rummet.
Folkrörelserna bidrog samtidigt till att det offentliga samtalet blev mer pluralistiskt. Skilda riktningar framförde olika tankar, varför den enskilde ställdes inför kravet att själv ta ställning mellan
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”Historien om Sveriges demokratisering under de
erövringen av språket och språkets instrument.”

stridande uppfattningar. Detta främjade framväxten av den
kritiska läsning och det kritiska tänkande som konstituerar
den självständiga medborgaren i en demokrati. Folkrörelserna utgjorde en mäktig kraft i upplysningens tjänst.
Vid första världskrigets slut var de tre klassiska svenska
folkrörelserna ungefär lika stora med vardera drygt 250
000 vuxna medlemmar. Var fjärde vuxen svensk var samtidigt medlem i någon av dessa rörelser. Den höga medlemsomsättningen och de omfattande aktiviteterna som nådde
många utanför medlemsleden gjorde att huvuddelen av befolkningen kom i kontakt med dessa folkrörelser.
Historien om Sveriges demokratisering under de senaste seklen är i väsentliga delar historien om erövringen av
språket och språkets instrument. Det var en kamp som fördes på flera plan: en politisk kamp för tryckfrihet. En ekonomisk kamp om de praktiska möjligheterna att läsa. En
social kamp som riktade sig mot de fördomar mot läsandet som fanns i alla samhällsskikt. Och slutligen en mental
kamp som handlade om hur enskilda människor erövrade
insikt om läsningens betydelse.

demokratins dimensioner • För att ett land skall
vara en politisk demokrati måste två villkor vara uppfyllda.
För det första politisk frihet, alltså åsikts-, yttrande-, organisations- och mötesfrihet. För det andra allmänna val
med lika rösträtt. Detta är demokratins två formella dimensioner. Dimensionerna är formella i bemärkelsen att
de kan – och skall – regleras i författningen och skyddas av
rättsväsendet. ”Politisk frihet utan rösträtt är halv demokrati; rösträtt utan politisk frihet har intet med demokrati
84

Tidslinje: väckelserörelsen och
demokratin under 1800-talet
1800: Den så kallade ”nyläsarväckelsen” drar fram över Norrland
under början av 1800-talet
1830: Den brittiske metodisten George Scott kommer till Sverige
och börjar förkunna
1840: Roparrörelsen banar väg
för folkväckelsen i Småland,
Västergötland, Värmland och
Närke.
1844: Sveriges första kända frikyrkoförsamling, Sveriges baptistförsamling, grundas
1857: Svenska Baptistsamfundet
grundas
1858: Konventikelplakatet upphävdes
och frikyrkornas verksamhet
blev laglig.
1860: Dissenterlagstiftningen träder
i kraft och det blir möjligt att
utträda ur Svenska kyrkan
1866: Ståndsriksdagen avskaffas
1873: Svenska medborgare får grunda
egna kristna församlingar
1876: Metodistkyrkan grundas
1878: Svenska Missionsförbundet
grundas
1890: Riksdagens andra kammare hade 34 ledamöter med
frikyrklig bakgrund. Väckelsens
ledare gör gemensam sak med
nykterhetsrörelsen – och ibland
med arbetarrörelsen – för
att genomdriva reformer för
politiskt deltagande.
1911: Riksdagens andra kammare
hade 50 ledamöter med frikyrklig bakgrund.
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senaste seklen är i väsentliga delar historien om

att skaffa”, som tidningsmannen Herbert Tingsten konstaterade 1945.
Den politiska friheten skapar det demokratiska rummets takhöjd och de allmänna valen dess
bredd. Men två dimensioner skapar bara en yta. För att ett demokratiskt samhällsskick skall
kunna fungera väl fordras också något som ger det demokratiska rummet ett djup, en tredje dimension.
Demokratins tredje dimension handlar om medborgarnas delaktighet i de diskussioner som
äger rum före och efter att besluten fattas. Denna dimension kan inte regleras i någon författning
utan måste förankras hos oss själva som vuxna människor. Det fordras ett visst förhållningssätt
både hos dem som för tillfället innehar, eller strävar efter att erövra, en förtroendepost hos andra
medborgare.
Den liberale ideologen Ralf Dahrendorf har skrivit att det tar tre månader att skriva en ny konstitution, tre år att sjösätta en ny ekonomisk strategi men tre generationer att bygga en ny politisk
kultur. Människor måste känna att de kan göra sina röster hörda, att förtroendevalda och andra
beslutsfattare lyssnar. Alla medborgare måste ha goda möjligheter att förstå hur olika meningsriktningar tycker och tänker.
Det är genom demokratins djup som man kan skapa den kultur av kompromiss, lyssnande och
tillit som fordras för kunna göra sådana avvägningar mellan olika hänsyn och intressen som kan
accepteras av så många medborgare som möjligt. Denna diskussion på djupet fordrar många
arenor och många aktörer som självständigt tar ställning och kommunicerar sina idéer till andra. Denna samhällsdiskussion kan ta sig många olika former till exempel samtal mellan ett fåtal
personer, möten med flera deltagare, via traditionella massmedier eller genom Internet. Kommunikationen kan vara skriftlig eller muntlig. Den muntliga, personliga dialogen där tankar direkt utbyts mellan några få personer är förvisso viktig. Men, för att återanvända Tingstens ord:
Läsning utan muntlig kommunikation är halv demokrati; muntlig kommunikation utan läsning
har intet med demokrati att skaffa.
Anders Johnson
är skriftställare och har varit riksdagsledamot för Liberalerna.
Texten är en bearbetad och förkortad version av texten ”Läsarna och demokratin– ett
brev till det läsande Sverige” som publicerades inom ramen för
Demokratiutredningen 1997-2000 (SOU 2000:1).
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En värld
av grannar
I januari 2020 samlades människor från hela Europa för ett möte i Malmö om
migration, social hållbarhet och ett öppet samhälle. Deltagarna arbetade fram gemensamma principer som ska ligga till grund för det interreligiösa nätverket En
värld av grannar. Vi bad Svenska kyrkan, som står bakom satsningen, att berätta
vad som är på gång.

D

et var under hösten 2015, när miljontals människor flydde för sina liv

över Medelhavet och gick genom Europa för att söka skydd, som ärkebiskop Antje
Jackelén började fundera på hur hon i sin roll kunde bidra till ett humant och so
cialt hållbart Europa.
Händelserna hösten 2015 innebar att civilsamhället, och inte minst Svenska kyrkans församlingar, mobiliserade sina krafter på ett helt nytt sätt. Samtidigt beskrevs situationen av somliga
som utom kontroll och rädslor och främlingsfientliga krafter tog för sig.
– Ärkebiskopen talade om situationen med sina medarbetare som vittnade om kraften i engagemanget men också om utmattningen. Samma mönster hörde hon om runt om i Europa. Det
resulterade i att hon tog initiativ till programmet Interreligiös praktik för fred – En värld av grannar, säger Anna Hjälm, som leder arbetet sedan starten 2018.
I första skedet var uppdraget att utveckla och fördjupa Svenska kyrkans relationer med andra
religiösa samfund och organisationer som arbetar med och för människor på flykt i Europa.
– Vi ville hitta praktikerna och hämta in erfarenheter och ”best practices” från de möten mellan religioner som ofta följer på migration. Så vi frågade vi oss fram: Vilka jobbar med de här
frågorna och vem gör det bäst här? På så sätt fick vi till exempel från katolska Caritas i Aten veta
att vi borde träffa Rino Pistone, en jurist som la all sin tid på att försöka stärka de människor som
är fast i limbo i grekiska flyktingläger. Sådana möten skedde gång på gång. Det blev så tydligt att
Europa är fullt av gott engagemang och medmänsklighet.

några ämnen återkom i snart sagt varje möte oavsett land. Under 2019 har En värld av grannar i olika gruppkonstellationer arbetat sig igenom ämne för ämne: det mottagande samhället, hur
policys påverkar och kan påverkas, media och narrativ, social sammanhållning och praktikers roll.
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I januari 2020 samlades runt 70 personer i
Malmö och kom fram till gemensamma grundprinciper för fortsatt samverkan. Ungdomar
var en av intressegrupperna.
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Ärkebiskop Antje Jackelén besökte Ungern tillsamman med Anna Hjälm våren 2019.

– Det har varit otroligt givande och visat på det stora behov som inte minst människor engagerade i de här frågorna har av att mötas och dela erfarenheter med varandra.
I januari 2020 samlades drygt 70 deltagare från 15 europeiska länder under tre dagar för att
samtala om migration ur flera perspektiv. Deltagarna valdes ut för att representera olika grupper
med bäring på ämnet: personer med egen erfarenhet av att vara på flykt, ungdomar, forskare, religiösa ledare, politiker, praktiker och media.
– För att kunna vara strategiska framåt måste vi få chanser att reflektera tillsammans – det här
var en sådan chans. Som Anastasia som vi mötte i Grekland uttryckte det: ”We need to work on
creating a space of imagination so that people can imagine the future together.”

interreligiös praktik för fred – En värld av grannar är inte en ny organisation eller
struktur. Det är vision, en strategi och ett nätverk som ska stärka relationerna mellan religiösa aktörer och synliggöra allt gott arbete som pågår. På så sätt kan religiösa aktörer tillsammans kraftfullare försvara demokratiska värderingar och varje människas rätt till ett värdigt liv.
Våren 2020 fortsätter arbetet med att vidga nätverket och föra samman nyckelpersoner från
olika delar i Europa. Det kulminerar i ett större möte i Grekland i början på 2021. Då kommer
den vision och strategi för ett välkomnande och fredligt Europa som praktiker arbetat fram att
presenteras.
Text: Magdalena Wernefeldt

Läs mer på www.aworldofneighbours.com
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Det kom till en punkt när jag insåg att integrationen måste
”prioriteras
och att vi behövde stärka den interreligiösa dialogen.
Det går inte att bara ha en moské och öppna dörrarna för att
människor ska få ha någonstans att be. De muslimska församlingarna måste vara proaktiva och inkluderande, tolerera olika
åsikter, involvera kvinnor, barn och unga och ta tag i samhällsproblem.

”

Abdurahman Sayed,
vd för Al Manaar Muslim Heritage Center

FOTO: THERÉSE N JONSSON

Vi arbetar mitt i centrala Aten, bland annat med ensamkom”mande
som riskerar dras in i sexhandeln. Vi är ute på gatorna
och söker upp dem, för många vet inte om att det finns någon
som kan hjälpa dem. Jag tror på En värld av grannar för att jag
vet att vi måste vara sammankopplade med arbetet för flyktingar
som sker i andra delar av Europa. Vi måste göra arbetet tillsammans, annars kommer vi bränna ut oss.

”

jag för första gången vågade fråga den nu unge mannen
”påNär
22 år om hans relation till Gud, lyste han upp. Han berättade
att han har Gud att tacka för sitt liv. Att han idag ber fem gånger
dagligen. Att relationen med Gud är den viktigaste relation han
någonsin har haft. Han kom till Sverige ensam som 15-åring
och ingen har någonsin tidigare frågat honom om Gud. Inte heller jag. Nu vågade jag – och jag kommer fortsätta fråga.

”

Sabina Esp, f.d.kommunanställd,
numer diakonimedarbetare i Svenska kyrkan, Östersund

växte upp med berättelser om min judiska familj och
” Jag
hur de flydde till Amerika från våld och ännu värre saker.
Det tog generationer och mycket kamp, men de blev välintegrerade och stolta amerikaner. När jag flyttade till
Tyskland, såg jag möjligheten att snabba på processen, utifrån min egen familjs erfarenheter. Jag arbetar tillsammans
med nyanlända och infödda Unkel-bor för att skapa mötesplatser där människor kan lära känna varandra. Integration är
en dubbelriktad väg.

”

FOTO: MAGDALENA WERNEFELDT

FOTO: MAGDALENA WERNEFELDT

Alexandros Pipilos, pastor i grekiska evangeliska kyrkan Exarchia, Aten

Zachary Gallant, Integrationswerkstatt i Unkel, Tyskland.
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Nyfiken på Myndigheten
för stöd till trossamfund?
På www.myndighetensst.se hittar du all information
och nyheter rörande myndighetens verksamhet

BIDRAG

ANDLIG VÅRD

KRISBEREDSKAP

UTBILDNING

DIALOG/
SAMVERKAN

KUNSKAP

Ladda ned, eller beställ, myndighetens skrifter och
rapporter från www.myndighetensst.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.
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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.
Nr 7: Religiösa minoriteter från Mellanöstern –
av Göran Larsson, Simon Sorgenfei och
Max Stockman, 2017
Nr 8: Sveriges religiösa landskap – samhörighet,
tillhörighet och mångfald under 2000-talet
av Erika Willander, 2019

Prenumerera på myndighetensmyndigheten
nyhetsbrev: för
www.myndighetensst.se/om-oss/press
stöd till trossamfund • årsbok 2018
2020

RELIGIONSLIV

- en kunskapsbank om
trossamfund och religion i Sverige

Myndigheten för stöd till trossamfund har till
uppgift att bidra med kunskap om trossamfundsfrågor. Detta innebär att myndigheten
följer utvecklingen inom området och tar fram
kunskapsmaterial i olika former. I vår digitala
kunskapsbank Religionsliv har vi samlat
rapporter och artiklar om trossamfund och
organiserat religiöst liv i Sverige.
Läs mer på www.myndighetensst.se
Besök också vår multireligiösa webbkalender där vi samlar
information om högtider från olika religiösa traditioner.
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2019 Utbetalda statsbidrag

organisations-, verksamhets- och projektbidrag

Myndigheten fördelar årligen statsbidraget till trossamfunden i form av organisationsbidrag, verksamhetsbidrag och projektbidrag. De senaste åren har det sammanlagda årsbidraget varit drygt 90 miljoner kronor.
organisationsbidrag
Organisationsbidrag utgör den stora delen av det ekonomiska stödet till trossamfunden och förmedlas för att stödja och möjligöra lokal religiös verksamhet. Bidraget fördelas i huvudsak grundat på det antal medlemmar och övriga betjänade som samfunden redovisar.

verksamhetsbidrag
Ges i form av stöd till andlig vård inom sjukvården. Idag arbetar ungefär sjuttio personer inom
den andliga vården i Sverige med ekonomiskt stöd från SST. En mindre bidrag utgår också till
teologiska högskolor och seminarier.

projektbidrag
Ges i huvudsak som stöd till ny- och ombyggnation och inköp av gudstjänstlokaler, även för anpassningar för personer med funktionsnedsättning och säkerhetshöjande åtgärder. Ett mindre
stöd förmedlas också som utbildningsbidrag för teologisk utbildning utomlands – för de samfund som själva saknar utbildningsinstitutioner på högskolenivå i Sverige.

Under året har följande medel utbetalats:
Organisationsbidrag

55 596 016 kr

Verksamhetsbidrag

10 825 565 kr

Projektbidrag

11 791 370 kr

Total

78 894 688 kr

Fotnot: i totalsumman i tabellen ovan (78 894 688 kr) är det säkerhetsbidrag som myndigheten utbetalat också inräknat, vilka
formellt sett inte var en del av myndighetens budget under 2019. De utbetalade säkerhetsbidragen 2019 som gick genom SST
uppgick till 681 737 kr. Sedan hösten 2018 har hanteringen av detta bidrag helt övergått till myndigheten Kammarkollegiet.
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FÖRSAMLINGAR INOM

PROJEKTBIDRAG

ORG. BIDRAG
Lokalbidrag

Alevitiska Riksförbundet
Anglikanska kyrkan
Bibeltrogna Vänner/ELM
Danska kyrkan
Equmeniakyrkan
Estniska evangelisk-lutherska kyrkan
Evangeliska Frikyrkan
EFS
Frälsningsarmén
Gemensamma förs
Isländska kyrkan
Judiska Centralrådet
Lettiska evangelisk-lutherska kyrkan
Mandeiska sabeiska samfundet
Norska kyrkan
Pingströrelsen
Romersk-katolska kyrkan
Sjundedags Adventistsamfundet
Svenska Alliansmissionen
Sveriges Buddhistiska Samarbetsråd
Ungerska Protestantiska kyrkan

Etablerings- Utbildningsbidrag
bidrag

Säkerhetsbidrag

305 497
220 317
706 500
34 300					
7 875 028
1 236 038				
302 480					
3 473 365
437 500
25 000			
2 349 116
197 750				
561 939
-85 213*				
535 000				
34 300					
580 263					
93 249					
582 157
250 000			
30 310
152 187					
7 769 420
2 489 992				
6 465 747
1 171 400				
259 610					
1 362 972
250 000				
717 996
48 517
25 000			
349 025					

OÖKER						
Antiokiska ortodoxa kyrkan
108 896		
125 000			
Armenisk apostoliska kyrkan
322 758		
25 000			
Bulgarisk ortodoxa kyrkan
56 132					
Eritreanska ortodoxa kyrkan
877 691		
400 000			
Etiopisk ortodoxa kyrkan
361 349					
Finska ortodoxa kyrkan
45 747					
Georgiska ortodoxa kyrkan
-		
50 000			
Grekisk ortodoxa kyrkan
1 579 479		
25 000			
Koptisk ortodoxa kyrkan
472 419
112 500				
Makedonisk ortodoxa kyrkan
475 577
347 317				
Rumänska ortodoxa kyrkan
553 951					
Ryska ortodoxa kyrkan (ekum.)
235 052					
Ryska ortodoxa kyrkan (moskva)
189 936					
Serbisk ortodoxa kyrkan
1 673 009
500 000				
Svenska ortodoxa prosteriet
152 187					
Syrisk ortodoxa ställföreträdarskapet
1 221 624
697 650				
Syrisk ortodoxa ärkestiftet
1 902 815
500 000			
233 964
Österns assyriska kyrka
572 264				
62 813		
Islamiska Samarbetsrådet						
Bosniakiska islamiska förbundet
696 542
82 500			
200 000
Förenade islamiska föreningar
2 212 659
243 919
125 000
30 000
63 750
Islamiska fatwabyrån
539 848					
Islamiska kulturcenterunionen
1 141 178		
125 000		
90 900
Islamiska shia samfunden
2 246 734
250 000
230 000
10 000		
Svenska islamiska församlingarna
1 733 280					
Sveriges muslimska förbund
2 735 921
500 000
125 000			
Totalt

55 596 016

10 471 370

1 280 000

40 000

681 737

* Frälsningsarmén har under året återbetalat medel som ej förbrukats.
Dessutom
har2020
följande
bidrag
till teologiska
instit.: 850 000 kr, bidrag till andlig vård: 9 975 565 kr.
årsbok
• verksamhetsbidrag
myndighetenutbetalats:
för stöd
till
trossamfund
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2018 Statistik: Antalet betjänade
inom trossamfunden år 2018

Varje år redovisar de statsbidragsberättigade trossamfunden antalet betjänade
till myndigheten. Denna statistik ligger sedan till grund för beräkningen av
samfundens organisationsbidrag. Bakom detta fördelningssystem ligger en rättvisetanke: ju fler människor ett samfund betjänar, ju större kostnader har
samfundet att bära.
inte bara medlemmar
Eftersom de som tar del av trossamfunden verksamhet inte bara är deras respektive medlemmar
utan också många andra, har samfundet möjlighet att räkna in icke-medlemmar som är regelbundna registrerade deltagare när de redovisar sin statistik. Tillsammans benämns dessa två kategorier som betjänade.

övriga upplysningar:
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 har bytt namn och heter från och med 1 januari 2020 Sveriges buddhistiska gemenskap (SBG).
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TROSSAMFUND
Frikyrkor
Bibeltrogna Vänner- ELM
Equmeniakyrkan
Evangeliska Frikyrkan
Frälsningsarmén
Pingströrelsen
Sjundedags Adventistsamfundet
Svenska Alliansmissionen

BETJÄNADE
2 508
116 043
49 861
7 700
103 198
3 584
18 750

ISR - Islamiska samarbetsrådet
BIS, Bosniakiska islamiska förbundet
FIFS, Förenade islamiska föreningar i Sverige
IFBS, Islamiska fatwabyrån i Sverige
IKUS, Islamiska kulturcenterunionen
ISS, Islamiska shia samfunden
SIF, Svenska islamiska församlingarna
SMF, Sveriges muslimska förbund

14 532
36 286
8 630
19 856
34 180
33 192
43 771

Lutherska kyrkor
Danska kyrkan i Sverige
Estniska evangeliska-lutherska kyrkan i Sverige
Evangeliska Fosterlandsstiftelsen
Isländska kyrkan i Sverige
Lettiska evangeliska kyrkan i Sverige
Norska kyrkan i Sverige
Ungerska protestantiska samfundet

516
3 973
38 251
280
1 282
2 160
5 039

OÖKER - Ortodoxa och österländska kyrkors ekonomiska råd
Antiokiska kyrkan
Armeniska apostoliska kyrkan
Bulgariska ortodoxa kyrkan
Eritreanska ortodoxa Tewahdo kyrkan
Etiopiska ortodoxa Tewahdo kyrkan
Finska ortodoxa församlingen
Georgiska ortodoxa kyrkan
Grekisk ortodoxa metropolitdömet
Koptiska ortodoxa kyrkan
Makedonska ortodoxa kyrkan
Rumänska ortodoxa kyrkan
Ryska ortodoxa kyrkan, patriarkatet i Konstantinopel
Ryska ortodoxa Moskva patriarkatet
Serbisk ortodoxa kyrkan
Svenska ortodoxa prosteriet
Syrisk ortodoxa patriarkatets ställföreträdarskap
Syrisk ortodoxa ärkestiftet
Österns assyriska kyrka

1 758
4 628
800
13 684
8 230
638
780
22 856
7 483
6 862
8 815
3 100
2 736
24 787
2 166
23 239
28 772
8 939

Övriga bidragsberättigade samfund
Alevitiska Riksförbundet
Anglikanska kyrkan
Judiska centralrådet
Mandeiska Sabeiska samfundet
Romersk-katolska kyrkan
Sveriges Buddhistiska samarbetsråd, SBS

4 508
1 584
7 979
8 307
121 274
11 492

TOTALT
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869 009
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Syftet med denna årsbok är dels att spegla några av de olika verksamheter och projekt
myndigheten gör, dels att berätta lite mer allmänt om intressanta fenomen och förändringar
i fältet religion/trossamfund i Sverige.
Myndigheten för stöd till trossamfund (SST) har i uppdrag att främja en dialog mellan stat och trossamfund samt att
bidra med kunskap om religion och samfundsliv i Sverige. Myndigheten fördelar också ekonomiska bidrag och ansvarar för frågor om trossamfundens roll i krisberedskapen.

kansli: myndigheten för stöd till trossamfund
postadress: Box 14038, 167 14 Bromma
besöksadress: Alviks Torg, Gustavslundsvägen 18, 2 tr, Bromma.
T-bana, tvärbana: Alvik
telefon: 08-453 68 70
fax: 08-453 68 29
e-post: info@myndighetensst.se
hemsida: www.myndighetensst.se
bg: 781-7364
org. nr: 202100-5141
issn: 1102-3724
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Religioner i rörelse är titeln på Myndigheten för stöd till trossamfunds årsbok.
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