Är normkritik något för
en bosnisk gubbstrutt?
För andra året i rad anordnade SST programmet Ledarskap, Religion och demokrati, en utbildning för unga ledare inom trossamfunden. För innehållet stod Demokratiakademin och Sveriges interreligiösa råd. Vi bad en av deltagarna i projektet, Haris Delic, reflektera över vad han fått med sig från programmet.

Ledarskap, religion och demokrati
En nationell kurs för unga aktiva inom sveriges trossamfund.
Deltagarna har genomfört praktiknära projekt under kursperioden.
Två grupper har nu genomgått kursen.
Antal deltagare:
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Omgång 1: 16 deltagare.
Omgång 2: 35 deltagare.

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

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

Antal träffar:

8 dagar fördelat på tre helgtillfällen.

Arrangörer:

SST i samverkan med DemokratiAkademin.
Sveriges unga katoliker, Antiokiska ortodoxa kyrkan, Eritreansk-ortodoxa
kyrkan, Förenade islamiska föreningar, Islamiska kulturcenterunionen,
islamiska shiasamfundet, Koptisk-ortodoxa kyrkan, Mandeiska sabeiska
samfundet, Svenska kyrkan, Yezidiska samfundet, islamiska förbundet,
Judiska församlingen, Samfundet fornsed, Bosniakiska islamiska ungdomsförbundet, Österns assyriska kyrka, Senegambiska trossamfund, Romsk
aktiv förening, Grekisk ortodoxa kyrkan och Zaiynabiya islamic center.

Demokrati Akademin

DemokratiAkademin bildades
1993 som ett samarbete mellan organisationer och studieförbund, folkhögskolor och universitetsinstitutioner med syfte att skapa en sammanhängande
bildningsväg kring demokratins idéer, historia, problem och praktik. Idén om
DemokratiAkademin uppstod inom Föreningen Ordfront, som än idag är organisationens ekonomiska och juridiska värd. DemokratiAkademin har ett kansli
som erbjuder föreläsningar, kurser men också längre samarbeten där man
processleder och bygger projekt kring mänskliga rättigheter och demokrati.

demokrati är i fokus under första helgen. Eldsjälarna från DemokratiAkademin,
Sofia och Anette, är där och härjar. Erfarenheten och kompetensen lyser rakt igenom. Det är en
inlyssnande inställning de för med sig som obarmhärtigt och fullkomligt sprider sig till resten av
gruppen. Vi får sätta upp lappar med våra mål med helgen och våra farhågor och justera de allt
eftersom huruvida de är uppfyllda eller ej under kursens gång. De flesta vill inte ha destruktiva
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teologiska debatter men bejakar att man lär känna varandra. Och i slutet på helgen verkar fler mål
än rädslor vara, bokstavligt och bildligt talat, på tapeten.
Generellt kan man säga att kursen ställer krav på personlig mognad och eftertanke för det finns
en del semikontroversiella inslag. Det är bäddat för diskussion och debatt, bland annat genom det
interreligiösa verktyget “Scriptual reasoning” där man läser texter ur de religiösa böckerna som
behandlar samma tema som inte riktigt föll mig på läppen då man är begränsad i så sätt att det är
inte tillåtet i diskussionen att hänvisa till andra källor och att man uppmuntras ha ett komparativt
förhållningssätt. Den konservativa gubbstrutten i mig suckar för döva öron, för det visar sig vara
en riktig hit bland övriga deltagare.
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Kunskap om demokrati och mänskliga rättigheter: demokratins grundtankar,
alternativen till demokrati, demokratins svaga och svåra punkter och mänskliga
rättigheter.
Demokratisk ledarskapsförmåga: projektledning, att leda en demokratisk process, och att
använda samtalets positiva kraft i arbete med mänskliga rättigheter och demokrati.
Trossamfund och religion i Sverige: hur den religiösa kartan ser ut i sverige idag och på vilket
sätt trossamfunden är viktiga i demokratin. att skapa plattformar för samtal mellan trossamfund och att öka förståelse mellan trossamfund.

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

bifynden och lärdomarna till detta massiva utbildningstillfälle som jag kommer ta med
mig är just de små tips och tricken som det bjuds på; hur man tystnar en grupp genom att göra
fredstecknet, hur man identifierar ledarskapsegenskaper med hjälp av ett brinnande ljus, en stav,
en skål och en sten och massa andra småknep.
Man blir även påmind om att man delar samma problem och bär samma ok som dem; hur
sekulariseringen i samhället ibland slår om till religionsförakt, hur gamla strukturer i religiösa
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institutioner förhindrar det nödvändiga generationsskiftet som måste ske i dess ledarskap. Men
även vardagliga bekymmer om hur man får ekonomin att gå runt, motivera trossyskon att organisera sig ytterligare osv.
Slutsatsen förblir dock den samma; dessa insikter måste uppnås av fler unga ledare i olika trossamfund för att en sann demokratisk förändring ska komma till stånd. Jag är övertygad om att en
sådan förändring, där ledare i religiösa samfund blir allt mer medvetna om både spelfältet samt
spelreglerna i det samhälle vi lever i, kommer oundvikligen leda till mer dynamiska och demokratiska samfund och i slutänden en mer positiv samhällsutveckling.
Men framförallt, dessa fantastiska människor som jag har lärt känna, dessa ständiga kämpar för
en bättre och ljusare framtid för sina trosfränder i sina samfund. De flesta ungdomar, alltid goda
avsikter, med liknande bekymmer över religionsgränserna som inget hellre vill än att bjuda på en
bättre syn på livet, bidra till en positivare och mer inkluderande samhällsutveckling i detta gudlösa land där religion dessvärre alltför ofta ses som bakåtsträvande och medeltida. SSTs satsning
är helt rätt placerad i ett samhälle där fler röster måste höras, för att kunna bidra till en hälsosammare och långsiktigt hållbar demokrati. l
Haris Delic
ordförande för Bemuf
(Bosnien-Hercegovinas Muslimska Ungdomsförbund)

Vad är dina tankar nu när du har genomfört kursen?
Amaal moallim Islamiska förbundet Järva
Jag har lärt mig om svensk religionshistoria. Det har varit spännande och lärorikt. Bra att få
träffa olika människor, med olika trosuppfattningar. Jag har på så kort tid fått se olika perspektiv, fått mer kunskap och bra föreläsningar. Viktigaste har varit att få en förståelse och
bakgrund, tekniker och metoder för att möta våra olikheter för att gå från teori till praktik.
Amanda lindqvist Svenska kyrkan, Stockholm
Det känns som att vi genom vår kurs har fått vara på ett »nytt ställe« i det globaliserade Sverige. Vi är unga och kan manifestera och hantera framtiden inom det mångreligiösa. Vi kommer
att leva i ett helt liv där vi kommer att möta människor och skapa »vågskvalp«. Detta är ett
gräsrotsarbete, som kommer att växa i våra samfund.

18

nämnden för statligt stöd till trossamfund • årsbok 2017

årsbok 2017 • nämnden för statligt stöd till trossamfund

19

