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1. INLEDNING
1.1. Uppdraget
I regleringsbrev 2015 gav regeringen i uppdrag åt SST att följa upp det demokratifördjupande
arbete myndigheten påbörjat under åren 2012 – 2014. I reglerings-brevet formulerar
regeringen uppdraget på följande sätt:
Nämnden för statligt stöd till trossamfund (SST) får i uppdrag att utvidga och fördjupa
dialogen med trossamfunden i syfte att stimulera arbetet med demokrati och demokratisk
medvetenhet. Nämnden ska fortsatt utveckla dialogen till att inkludera ett brett spektrum av
samfund och grupperingar inom samfunden, särskilt med fokus på kvinnor och ungdomar.
SST ska vidare i dialog med de trossamfund som vill utveckla sitt arbete för att värna
demokratin mot våldsbejakande extremism stimulera dessa samfunds stöd till ungdomar,
föräldrar och anhöriga.

1.2. Planering
SST beslutade att planera regeringsuppdraget i tre separata spår – tre delprojekt. Dessa tre
delprojekt var:




Ledarskap och demokrati – ett program för unga ledare
Delaktighet för alla – workshops rörande kvinnors delaktighet, inflytande och synlighet
Stimulera samfundens stöd till arbetet för att värna demokratin mot våldsbejakande
extremism

SST beslutade vidare att myndigheten skulle använda olika arbetssätt i de olika
delprojekteten. I det första delprojektet valde SST att sjösätta ett ledarskapsprogram med
rubriken Ledarskap och demokrati för unga ledare inom trossamfunden. I det andra delprojektet
valde SST att anordna ett antal workshops rörande kvinnors delaktighet, inflytande och
synlighet i trossamfunden med rubriken Delaktighet för alla. I det tredje delprojektet bestämde
SST att myndigheten skulle inventera vilka initiativ som pågick inom trossamfunden och att
erbjuda process- och kunskapsstöd, bistå med kontakter för de samfund/organisationer som
så önskade.

1.3. Berörda organisationer och trossamfund
Huvudmålgruppen för uppdraget Värna demokratin var trossamfunden i Sverige, detta är givet
både av skrivningen i regleringsbrevet men också av SSTs generella inriktning. Vidare valde
SST att tolka regeringens formulering ”…ett brett spektrum av samfund och grupperingar
inom samfunden” som att myndigheten hade mandat att också vända sig till trossamfund
som inte uppbär statsbidrag, och då inte vanligtvis ingår i SSTs referensvärld. Det var också
naturligt, inom ramen för detta demokratiprojekt, att SST vände sig till olika typer av
ungdoms- kvinno- och intresseorganisationer som på olika sätt relaterar till trossamfunden i
Sverige.
I Ledarskap och demokrati valde SST att samverka med den ideella organisationen
DemokratiAkademin i både planering och utförande av projektet. För att rekrytera deltagare
vände sig SST huvudsakligen till trossamfund och ungdomsförbund med relation till
5

Redovisning av regeringsuppdrag Värna demokratin 2015

trossamfunden, samt några övriga organisationer.1 SSTs kansli informerade också löpande –
och inhämtade synpunkter – i SSTs olika samverkansorgan (ISR, OÖKER, SSTs Råd, SSTs
Nämnd) om projektet.
I delprojektet rörande kvinnors delaktighet, inflytande och synlighet samverkade SST med
Fonden för mänskliga rättigheter i uppstartsfasen av projektet och under resterande delen av
projektet med Sverige Ekumeniska Kvinnoråd (SEK) – i själva utförandet av tre workshops. För
att rekrytera deltagare vände sig SST till trossamfunden samt flera organisationer som
relaterar till trossamfunden och som särskilt involverar kvinnor.2 SSTs kansli informerade
även om detta delprojekt i SSTs olika samverkansorgan.
Inom ramen för delprojektet rörande stöd till arbetet för att värna demokratin mot
våldsbejakande extremism har SST medverkat på samlingar för trossamfunden för att
informera och inspirera till arbetet som regeringsuppdraget gäller. SST har besökt och arbetat
med lokala församlingar som uttryckt vilja och idéer för att utveckla sina arbeten. SST har
inbjudit till mötesplatser och rådslag för att belysa de arbeten som pågår och för att diskutera
möjligheter att dela erfarenheter och information samt uppmuntra till fler satsningar.

2. GENOMFÖRANDE
2.1. Delprojekt: Ledarskap och demokrati – ett program för unga
ledare inom trossamfunden
SST valde att genomföra detta delprojekt i form av ett utbildningsprogram riktat till gruppen
unga ledare inom trossamfunden. Fokus skulle dels vara på frågor rörande demokrati och
mänskliga rättigheter – kombinerat med ledarskapsutveckling.
I samtal med DemokratiAkademin utarbetade SST ett upplägg för utbildningen. Tanken var
att skapa ett utbildningsprogram för unga ledare med bakgrund i olika trossamfund.
Programmet skulle både erbjuda teoretisk fördjuping i demokrati och mänskliga rättigheter,
men också fortbildning i praktiska färdigheter relaterat till ledarskap, projektledning och
samtalsmetodik. Vidare var en grundtanke att de teoretiska delarna skulle relatera till de
praktiska delarna i stor utsträckning som möjligt. Frågor som skulle behandlas under
programmet skulle således vara: vad innebär ett demokratiskt ledarskap? Hur förverkligar
man demokrati? Hur ser den demokratiska processen ut? Vad innebär det att vara
röstbärare?
En tredje komponent som programmet skulle innehålla var också fördjupande diskussion
rörande trossamfunden i Sverige med samtal kring trossamfundens roll i den svenska
demokratiska kulturen, Sveriges civilsamhälle och religionens plats/roll i svenska samhället.
Under planering blev det med andra ord klart att programmet skulle stå på tre ben:




Demokrati och mänskliga rättigheter
Ledarskap och projektledning
Trossamfund och religion i Sverige

Intentionen var att rekrytera personer från samfunden som skulle träffas under flera
sammanhållna dagar, bo tillsammans – och bli en sammansvetsad grupp. Målet var att få
ihop ett program med tjugo till trettio deltagare.
1
2

Se fullständig lista på sid 13 (Bilaga 5.1)
Se fullständig lista på sid 29 (Bilaga 5.2)
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Huvuddelen av ledarskapsprogrammet (6 av 8 dagar) förlades till Kursgården Lillsved på
Värmdö i Stockholm. Här fanns det både möjlighet till logi för större grupper och
undervisningslokaler. Den sista delomgången av programmet var tänkt att ha något
annorlunda karaktär med studiebesök hos olika religiösa församlingar samt några
utbildnings- och seminariepass. Därför förlades den sista delomgången till Ekumeniska
centret i Stockholm, där SST har sitt kontor. Logi ordnades under dessa sista två dagar på ett
hotell i Alvik.
Till formen har Ledarskap och demokrati byggt till stor del på deltagarnas engagemang och att
”lära-genom-att-göra” i grupp. I sin metod varvade DemokratiAkademin föreläsningar med
interaktiva övningar, rollspel och samtal så att deltagarna har fått omsätta teoretiska
kunskaper till praktisk färdighet.
Efter de tre delomgångarna i programmet var avklarade kunde SST konstatera att av 20
personer som anmält sig till kursen var det 16 personer som deltog i minst en av de tre
delomgångarna. Majoriteten av dessa – 10 personer – deltog i samtliga tre delomgångar. En
person deltog endast i en delomgång och 5 personer deltog i två delomgångar.
I stort visar utvärderingen att deltagarna var mycket nöjda med programmet, både vad
gäller innehåll men också i förhållande till den stämning och gruppdynamik som uppstod i
gruppen.3 Deltagarna tycks också överlag vara mycket positiva till utbildarna i programmet.
Även DemokratiAkademin konstaterar att utbildningen fungerat på ett bra sätt:
Under planeringen av kursen har det varit vår ambition att bygga momenten på ett sätt som
främjar gruppens gemensamma lärande och att bygga en bra grupp [...] Under utbildningens
alla delar har det varit en trygg, öppen och varm stämning bland deltagarna. Detta har varit
en av de stora framgångsfaktorerna i kursen och ett bärande inslag för att resterande
kursinnehåll skulle bli intressant och applicerabart i praktik för deltagarna. Vi ser att vi både
som kursansvariga och utbildare har bidragit till att vi har nått de mål som SST önskade att
göra en kurs i det demokratiska ledarskapet genom deltagarnas kursutvärdering
3

Se sid 20-21för ett fullständigt referat av utvärderingen (Bilaga 5.1)
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2.2. Delprojekt: Delaktighet för alla – workshops rörande
kvinnors delaktighet, inflytande och synlighet i
trossamfunden
I delprojektet Delaktighet för alla har SST arbetat med intentionen att skapa plattformar för
dialog och kunskapsinhämtning relaterade till situationen att vara kvinna i trossamfund.
I planeringsfasen bestämdes att SST inte skulle styra innehållet i satsningen utan att
möjliggöra för kvinnor i trossamfund att styra innehåll och form. I maj 2015 hölls ett
inledande rådslag tillsammans med representanter från flertalet av de statsbidragsberättigade
trossamfunden samt Svenska kyrkan.
Rådslaget utmynnade i viljan att arrangera tre separata workshops kring aspekterna att vara
kvinna i trossamfund. Tematiken som man gemensamt fann att man ville fördjupa sig i var:




Den kvinnliga kroppen i det gemensamma rummet
Makt- och maktstrukturer
Kvinnligt ledarskap.

För att tillvarata de erfarenheter som redan finns på området samarbetade SST med Sveriges
Ekumeniska Kvinnoråd (SEK) och Annika Damirjian som processledare under samtliga tre
workshops. SEK har en långa vana och erfarenhet att jobba inte bara ekumeniskt, men också
interreligiöst med frågor inom detta område.
Det som framkomit under träffarna är erfarenheter som pekar mot att kvinnor i
trossamfund kan vara dubbelt eller trippelt utsatta för diskriminering eller
handlingsnormerande strukturer. Det ges uttryck i den otrygghet- och ojämlikhetssituation
som råder för kvinnor generellt i samhället men utöver detta också som i det offentliga,
ofrivilliga representanter för etniska- eller religiösa minoriteter samt strukturella och
nominella manliga normer i det egna trossamfundet.
Erfarenheterna från träffarna vittnar vidare om att det finns en stark vilja att fortsätta
arbetet med att särskilt belysa problematik som rör kvinnor i trossamfund. Deltagarna
efterlyser också plattformar där dessa frågor och erfarenheter kan fortsätta diskuteras över
religionsgränser. Särskilda utmaningar ligger i att hitta fora som kan arrangera möten med
hänsyn till den särskilda situation som föreligger för många av kvinnorna inom trossamfund.
Generellt så förvärvsarbetar många aktiva och inte ovanligen är arbetsbördan tung då man
också har andra roller som församlingsaktiv och mamma. Med begränsade resurser blir också
de interna och externa feministiska frågorna nedprioriterade
Trots insikterna om problem pekar man också på en rad framgångfaktorer från den egna
trossamfundsvärlden och världen utanför. Centralt för framgångar är att etablera och
underhålla interreligiösa kvinnonätverk som kan ha både stödjande och rådgivande
funktioner. I detta kan myndigheter som SST ha en hjälpande roll genom att bl.a.
tillhandahålla plattformar för nätverk, men också lyfta frågor till regional och nationell
myndighetsnivå.
Deltagare i rådslag och seminarier har explicit uttryckt en önskan om att SSTs engagemang
i frågor kring kvinnor och trossamfund skall vara fortsatt prioriterat. Under april 2016 håller
SST tillsammans med SEK ett uppsamlande rådslag med representanter från de svenska
trossamfunden om vad som gjorts under 2015, vilken kunskap man tagit till sig och öppnar
upp frågan hur man kan jobba vidare med frågorna under 2016.
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2.3. Delprojekt: Stimulera samfundens stöd till arbetet för att
värna demokratin mot våldsbejakande extremism
Trossamfundens arbete med att värna demokratin mot våldsbejakande extremism kan delas
in i två kategorier: ordinarie verksamhet och särskilt riktat arbete/projektinsatser.
Trossamfundens egen reflektion över hur den ordinarie verksamheten kan bidra till att värna
demokrati och motverka våldsbejakande extremism varierar – men är generellt sett sällan
uttryckt och diskuterad. SST har därför sett uppdraget som en möjlighet att uppmana
trossamfunden till analys av vilka delar i det ordinarie arbetet som kan vara relaterat till att slå
vakt om demokratiska principer och mänskliga rättigheter.
SST har i kontakten med trossamfund som intresserat sig för särskilt riktat arbete för att
värna demokratin mot våldsbejakande extremism erbjudit och utfört:








Hjälp och stöd med att utveckla till exempel projektidéer, bland annat genom att
besöka och arbeta med lokala församlingar som uttryckt vilja och idéer för att utveckla
sina arbeten.
Sammanföra trossamfund med aktörer som fått i uppdrag att finansiellt stödja projekt.
Samla kunskap och erfarenheter att förmedla till andra som finns i andra stadier i
arbetet med projektidéer.
Förmedling av kontakt mellan trossamfund och myndigheter och med kommuner är
också ett arbete som SST gjort inom ramen för regeringsuppdraget. I vissa fall saknas
goda kontakter där myndigheten kan vara behjälplig. I andra fall finns behov av
information till myndigheter och kommuner om arbeten som pågår i trossamfunden.
SST har medverkat på samlingar för trossamfunden i andra ärenden för att informera
och inspirera till arbetet som regeringsuppdraget gäller.
SST har inbjudit till mötesplatser och rådslag för att belysa de arbeten som pågår och
för att diskutera möjligheter att dela erfarenheter och information samt uppmuntra till
fler satsningar.

Inom ramen för den nationella satsning i denna fråga som drivs av Samordnaren för att värna
demokratin mot våldsbejakande extremism har det ingått att uppmana kommunerna att utse
kontaktperson för det lokala arbetet vilket ökat efterfrågan på trossamfundskontakter i stor
omfattning. Arbete med att värna demokratin mot våldsbejakande extremism har berört även
krisberedskapsarbete i trossamfund. I trossamfundens arbete med att skapa trygga och säkra
miljöer att vistas i har även innefattats åtgärder för att identifiera och hantera våldsbejakande
rörelser som kan hota trossamfundens verksamhet. Upparbetade och regelbundna kontakter
med myndigheter och kommunens krisberedskapsresurser är nödvändiga för ett
framgångsrikt och långsiktigt arbete mot våldsbejakande extremism och för att skapa trygga
och säkra miljöer.
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3. SAMMANFATTNING OCH AVSLUTANDE
REFLEKTION
I och med att SST har hanterat regeringsuppdraget Värna demokratin i tre olika delprojekt,
med tre olika tillvägagångssätt, har också uttfallet blivit varierande. Därav rör också
myndighetens reflektioner och framåtsyftande idéer flera olika fält.
I delprojekten rörande kvinnor inom trossamfunden och delprojektet arbete mot
våldsbejakande extremism har SST inte skapat någon ny arena för samtal och verksamhet –
här har myndigheten valt att försöka hitta sätt att aktivera och sammanföra de grupper,
organisationer och nätverk som redan finns för att samla kunskap och se om de kan stärkas
och/eller utvecklas med SSTs hjälp. Det finns idag flera etablerade och välfungerande
mötesplatser och starka intresseorganisationer både inom trossamfunden men också inom
samfundsfamiljer rörande jämställdhet. Ett exempel på detta är den organisation som SST
valde att samverka med, Sveriges ekumeniska kvinnoråd, som sedan 1959 arbetar för att verka
för jämställdhet mellan kvinnor och män och för kvinnors delaktighet i ledarskap och
beslutsfattande i kyrkor och samfund. Även inom andra samfundsgrupper finns liknande
nätverk och föreningar. Något som saknas är däremot nätverk och plattformar som löper
över trossamfundsgränser – här skulle SSTs projekt kunna fortsätta som en katalysator för
att stärka och bredda nuvarande organisationer men också att inkludera grupper där
jämställdhetsarbetet inte har kommit igång, i lika hög grad.
Vad gäller initiativ i arbetet mot våldsbejakande extremism ser SST att det idag finns
möjligheter att utveckla samverkan och konkret verksamhet – framförallt på nationell nivå.
Samtal har påbörjats i mindre skala och myndigheten bedömer att dessa initiativ med rätt
stöd kan utvecklas ännu mer. SST tror vidare att trossamfunden skulle kunna dra nytta av att
tydliggöra hur man under många år faktiskt har varit en motverkanfaktor mot våldsbejakande
extremism genom att bedriva långsiktigt socialt engagemang för ungdomar och andra utsatta
grupper. Man har också möjlighet, tror SST, att tydligare föra fram de goda erfarenheter
man har av flera decennier av fredlig och konstruktiv samexistens i det framväxande
mångreligiösa Sverige. I ett fortsatt arbete bedömer SST att det finns god potential att bygga
vidare på de dialoger som redan finns i riktning mot ett mer konkret arbete på nationell nivå i
Sverige.
Vad gäller satsningen med unga inom trossamfunden har SST skapat en helt ny arena för
samtal och utbyten. Denna arena bedömer myndigheten som en mycket värdefull resurs att
ta tillvara på när det kommer till att skapa förutsättningar för samhällsfred, interreligiös och
interkulturell förståelse och demokratisk utveckling. Det är av stort värde att morgondagens
trossamfundsledare har en bred försåtelse för hur det demokratiska samhället är uppbyggt
och är tänkt att fungera – och att trossamfunden är en viktig del av detta. Detta gagnar inte
bara trossamfunden egna medlermar utan samhället i stort. Vidare är det också viktigt att
morgondagens trossamfundsledare har tillgång till ett med resten av samhället gemensamt
språkbruk för diskussion om mänskliga rättigheter och demokratiska värderingar. Detta
kommer att öka trossamfundens roll som röstbärare och värnare för minoriteter och utsatta
grupper i samhället. Sist men inte minst är det mycket värdefullt att kunna förmedla
erfarenheter av att samarbete och att diskussion över religions- och kulturgränser är möjliga,
och en viktig del i att skapa social hållbarhet.
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4. EKONOMISK REDOVISNING
Anslag från Kulturdepartementet avseende uppdrag i Regleringsbrev för budgetåret 2015
avseende Nämnden för statligt stöd till trossamfund.
ANSLAG 2015-01-01 – 2015-12-31:
Anslagspost 28 (Värna demokratin - SST)

800 000 kr

SUMMA:

800 000 kr

KOSTNADER 2015-01-01 – 2015-12-31:
Uppdragstagare utbildning: DemokratiAkademin
Böcker och material

260 000 kr
4 000 kr

Seminarier

245 062 kr

Logi och resor

19 403 kr

Porto, annonser, administration

4 936 kr

Personalkostnader (se kommentar)

266 599 kr

SUMMA:

800 000 kr

Kommentar
Personalkostnader har uppgått till mer än angiven summa men redovisas med
266 599 kr som efter övriga kostnader är summan upp till 800.000. Resterande
personalkostnader tas från SST:s ordinarie budget för personal.
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5. BILAGOR
5.1. Bilaga: beskrivning av delprojekt unga ledare inom
trossamfunden
Inledning
Inom ramen för det fortsatta demokratifördjupande regeringsuppdraget 2015 fanns tre utpekade
fokusområden som SST tolkade regeringens intention. Ett av dessa fokusområden var unga inom
trossamfunden. Myndigheten valde att genomföra detta delprojekt i form av ett kortare
utbildningsprogram riktat till gruppen unga ledare inom trossamfunden. Fokus skulle dels vara på
frågor rörande demokrati och mänskliga rättigheter – kombinerat med ledarskapsutveckling.
Inspiration kom dels efter samtal med personer inom civilsamhället, där ledarskapsprogram av
olika slag är vanligt förekommande, och dels från liknande initiativ inom den offentliga sektorn.
Här rådgjorde SST initialt med Svenska institutet som sedan många år driver flera framgångsrika
internationella ledarskapsprogram där man låter unga personer från Sverige möta unga från andra
delar av världen. Ett exempel som SST tittade närmare på här var Young Leaders Visitors Programme
(YLVP). YLVP är ett interkulturellt ledarskapsprogram som syftar till att skapa en plattform för
dialog och kunskapsutbyte mellan unga ledare i Sverige och i MENA-regionen.

Planering
SST hade från det föregående demokratiprojektet (2012 – 2014) goda erfarenheter av samverkan
med den idéburna sektorn. Då anlitades Fonden för mänskliga rättigheter för att både ta fram ett
seminarie-koncept och vara seminarieledare/utbildare. Inför 2015 beslutade SST att samverka med
en annan ideell organisation med lång erfarenhet av fortbildning inom demokrati och mänskliga
rättigheter: DemokratiAkademin. 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.
I samtal med DemokratiAkademins kansli utarbetade SST ett upplägg för utbildningen. Tanken
var att skapa ett utbildningsprogram för unga ledare med bakgrund i olika trossamfund.
Programmet skulle både erbjuda teoretisk fördjuping i demokrati och mänskliga rättigheter, men
också fortbildning i praktiska färdigheter relaterat till ledarskap, projektledning och samtalsmetodik.
Vidare var en grundtanke att de teoretiska delarna skulle relatera till de praktiska delarna i så stor
utsträckning som möjligt. Frågor som skulle behandlas under programmet skulle således vara: Vad
innebär ett demokratiskt ledarskap? Hur förverkligar man demokrati? Hur ser den demokratiska
processen ut? Vad innebär det att vara röstbärare?
En tredje komponent som programmet skulle innehålla var också fördjupande diskussion rörande
trossamfunden i Sverige med samtal kring trossamfundens roll i den svenska demokratiska
kulturen, Sveriges civilsamhälle och religionens plats/roll i svenska samhället. Under planering blev
det med andra ord klart att programmet skulle stå på tre ben:
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Demokrati och mänskliga rättigheter
Ledarskap och projektledning
Trossamfund och religion i Sverige

Redan tidigt under planeringen hade SST intentionen att frångå det seminariekoncept myndigheten
prövat under det tidigare demokratiuppdraget (2012–2014) då man jobbade med
endagarsseminarier för olika grupper på flera platser runtom i Sverige. Nu var istället idén att
rekrytera personer från samfunden som skulle träffas under flera sammanhållna dagar, bo
tillsammans – och bli en sammansvetsad grupp. Målet var att få ihop ett program med tjugo till
trettio deltagare.

Planeringen mynnade ut i ett program om åtta dagar, uppdelat på två delomgångar. SST och
DemokratiAkademin kom vidare överens att DemokratiAkademin skulle ansvara för innehållet
under sex av dessa åtta dagar och då skulle fokus vara Demokrati/mänskliga rättigheter samt
Ledarskap/projektledning. Under de resterande två dagarna skulle fokus vara Trossamfund och religion i
Sverige och då skulle SST svara för innehållet. SST valde att kalla programmet för Ledarskap och
demokrati. Samtliga två delomgångar planerades till hösten 2015: 5 – 8 oktober samt 30 november –
3 december.

Rekrytering av deltagare
Målgruppen för programmet var, som tidigare nämnt, unga ledare inom trossamfunden. Som ung
definierades i detta sammanhang personer mellan 18 – 30 år. Vidare var ambitionen att inte bara
försöka rekrytera deltagare från de statsbidragsberättigade samfunden, vilka är de som SST vanligen
vänder sig till. SST tog här fasta på att regeringen i regleringsbrevet skrivit att myndigheten skulle
”inkludera ett brett spektrum av samfund och grupperingar inom samfunden” i sitt
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demokratiarbete. Detta gav möjlighet att vända sig både till mindre och relativt sett nyetablerade
samfund (såsom hinduiska församlingar, yezidiska organisationer, med flera) men också Svenska
kyrkan och flertalet ungdomsorganisationer med religiös koppling som finns i Sverige. Även
definitionen av ledare var bred då SST i inbjudningen inte bara vände sig till personer i
yrkespositioner (imamer, präster, rabbiner, diakoner) och andra ledarpositioner (ungdomsledare,
styrelsemedlemmar, verkasamhetledare) – utan också personer som aspirerar på ledarroll och aktivt
engagemang inom trossamfundssfären.
Den 23 april 2015 gick de första inbjudningarna ut. Utöver utskicken till trossamfund skickades
också informationsmaterial till ungdomsförbund och studieförbund, högskolor och folkhögskolor
med anknytning till trossamfund. Även en rad andra ideella organisationer med anknytning till unga
fick inbjudningar samt några myndigheter med relevanta kontaktnät. Nedan följer en lista på de
organisationer som SST var i kontakt med:










Trossamfund och ekumeniska organ: Islamiska samarbetsrådets sex riksorganisationer,
kyrkorna inom Ortodoxa och österländska kyrkors ekonomiska råd, kyrkorna inom Sveriges
kristna råd, Sveriges muslimska råd (med 8 medlemsorganisationer), Sveriges buddhistiska
samarbetsråd, Mandeiska Sabeiska samfundet, Judiska Centralrådet, Yezidiska riksförbundet,
Hinduiska församlingen
Ungdomsförbund: Sveriges unga katoliker, Svenska muslimer för fred och rättvisa, Sveriges
Unga muslimer, Svenska kyrkan unga, Equmenia, Judiska ungdomsförbundet, KFUM, Romska
Ungdomsförbundet, Turkiska ungdomsförbundet, Syriska ortodoxa kyrkans ungdomsförbund,
Syrisk
Ortodoxa
Ungdomsförbundet,
Ungdomens
nykterhetsförbund,
Svenska
Alliansmissionens Ungdom, Sveriges unga Dharmis och Ashavaner
Studieförbund: Bilda, Sensus, Ibn Rushd, NBV
Teologiska högskolor: Teologiska högskolan Stockholm, Sankt Ignatios andliga akademi, ALT
Folkhögskolor: Kista FHSK, Botkyrka FHSK, med flera
Myndigheter: Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällsfrågor, Myndigheten för
samhällskydd och beredskap, kommuner
Övriga civilsamhällsorganisationer: AFS Interkulturell utbildning, LSU, Ungt Ledarskap,
Mångkulturellt centrum, med flera

Ett fåtal deltagaranmälningar inkom under våren - sammanlagt fem personer. Detta gjorde att
SST beslutade att förlänga anmälningstiden till slutet av augusti. Efter sommaren stod det klart att
endast ett fåtal av de som anmält sig under vår/sommar kunde genomföra utbildningen av olika
skäl. Därför beslutade SST att dela upp programmet i tre kortare delar, men att behålla den
sammanlagda längden på programmet (åtta dagar). Detta kommunicerades ut till de deltagare som
redan var anmälda och i nya mejlutskick till trossamfund och övriga organisationer. Det slutgiltiga
upplägg som beslutades blev därför:




Delomgång 1: tre dagar i med övernattning (5 - 7 oktober). Huvudansvar för planering av
innehåll och rekrytering av kursledare: DemokratiAkademin. Lokal: Lillsved konferens, Värmdö
Delomgång 2: tre dagar i med övernattning (30 november - 2 december) Huvudansvar för
planering av innehåll och rekrytering av kursledare: DemokratiAkademin. Lokal: Lillsved
konferens, Värmdö
Delomgång 3: två dagar i med övernattning (16 - 17 januari). Huvudansvar för planering av
innehåll och rekrytering av kursledare: SST. Lokal: Ekumeniska centret i Alvik, Stockholm.

Rekrytering fortsatte under hösten och pågick i praktiken fram till dagarna innan kursstart skulle
starta. På fredagen den 2 oktober var 21 personer anmälda som deltagare till programmet.
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ANMÄLNINGSTATISTIK LEDARSKAP OCH DEMOKRATI 2015:
Antal anmälda innan
programstart:

21 personer (9 kvinnor, 10 män)

Geografisk spridning i
gruppen anmälda

11 deltagare från Stockholms län
5 deltagare från Östergötlands län
2 deltagare från Västra Götalands län
1 deltagare från Jönköpings län
2 deltagare från Region Skåne

Trossamfund och
organisationer relaterade
till gruppen anmälda till
programmet.

Sammanlagt tretton olika samfund/organisationer: Sveriges unga
katoliker, Antiokiska ortodoxa kyrkan, Eritreansk-ortodoxa
kyrkan, Förenade islamiska föreningar, Islamiska
kulturcenterunionen, Islamiska shiasamfundet, Koptisk-ortodoxa
kyrkan, Mandeiska Sabeiska samfundet, Svenska kyrkan,
Tillsammans för Sverige, Yezidiska samfundet, Syrisk ortodoxa
ungdomsförbundet, Sveriges unga Dharmis och Ashavaner

Övriga förberedelser inför programmet
Huvuddelen av ledarskapsprogrammet (6 av 8 dagar) förlades till Kursgården Lillsved på Värmdö i
Stockholm. Här fanns det både möjlighet till logi för större grupper och undervisningslokaler. Den
sista delomgången av programmet var tänkt att ha något annorlunda karaktär med studiebesök hos
olika religiösa församlingar samt några utbildnings- och seminariepass. Därför förlades den sista
delomgången till Ekumeniska centret i Stockholm, där SST har sitt kontor. Logi ordnades under
dessa sista två dagar på ett hotell i Alvik.

De tre omgångarna – kursmoment
DELOMGÅNG 1
Måndag 5 oktober
11.15

Presentation & information

12.00

Lunch

13.00

Workshop: ”Investigation”

14.30

Fika

15.00

Workshop: Demokratins ABC

18.00

Middag

19.00

Workshop: Metoder för att bli
en grupp

Seminarieledare/föreläsare
Åke Göransson inledde med personlig reflektion om syftet
och tanken bakom SSTs demokratiprojekt. Max Stockman
och Anette Petterson informerade om kursens upplägg och
vilka delar som ingick i kursen.
Anette Petterson ledde gruppen i en övning för att lära
känna varandra
Anette Petterson talade om grundläggande delar i begreppet
demokrati och hur vi kan förstå vad det innebär – och vad
som är dess motsatser (förmyndarskap, anarki). Vad ingår i
den demokratiska processen?
Anette Petterson och Brian Palmer ledde gruppen i samtal
och övningar som syftade till att förstärka gruppens
sammanhållning genom humor och ”sharing” (more than one
story). Bland annat fick deltagarna presentera en sak som de
hade med sig som skulle representera deras
bakgrund/trossamfund. Kvällen avslutades med fika.
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Tisdag 6 oktober
Morgonsamling: Vad gjorde vi
09.00
igår?
09.30

Workshop: ”Samtalets positiva
kraft & civilkurage

12.00

Lunch

13.00

Föreläsning: Hur lär vi oss
demokrati?

14.30

Fika

15.00

Workshop: Civilkurage och
engagemang

18.00

Middag

19.00

Workshop: Att gå från
idé till verklighet i mitt ledarskap

Onsdag 7 oktober
Morgonsamling: Vad gjorde vi
09.00
igår?
09.30
12.00
13.00
14.00

Workshop: Jag och min tro – i
förhållande till andra
Lunch
Jag och min tro – i förhållande till
andra (forts)
Avslutning och praktisk
information inför nästa träff

Anette Petterson pratade med gruppen om vilka olika delar
som ingått under måndagen.
Brian Palmer ledde gruppen i övningar och samtal kring
civilkurage och dess betydelse för demokratisk framväxt med
fokus på: Religionsfrihet, mänskliga rättigheter, demokratiska
värderingar.
Bernt Gustavsson föreläste om demokrati och folkbildning
och dess förutsättningar i Sverige. Hur förmedlas
demokratiska värderingar i Sverige idag? Demokratins många
ansikten – vilka är de?
Brian Palmer och Bernt Gustavsson ledde övningar med
gruppen där de fick pröva på vad civilkurage innebär.
Deltagarna fick rollspela att vara aktiviteter och poliser i en
fiktiv demonstration.
Anette Petterson ledde gruppen i samtal om att genomföra
projekt. Deltagarna fick en hemuppgift att formulera ett eget
projekt som de skulle jobba med i sitt eget sammanhang.
Anette Petterson pratade med gruppen om vilka olika delar
som ingått under måndagen.
Brian Palmer och Bernt Gustavsson ledde gruppen i övningar
där de bland annat fick delta i ett fiktivt tv-program med
frågeställningen ”skall religiösa åsikter ha en plats i
offentligheten”.
Brian Palmer och Bernt Gustavsson ledde gruppen i ett
rollspel om utmaningar i deltagarnas egna sammanhang.
Max Stockman och Anette Petterson informerade om
kursens fortsatta upplägg och vilka delar som vidare kommer
att ingå i kursen

DELOMGÅNG 2
Måndag 30 november
Vad har hänt sen sist? Vad
11.15
pratade vi om under omgång 1
av programmet?
12.00
Lunch

Seminarieledare/föreläsare
Anette Petterson och Max Stockman pratade med gruppen
om vilka olika delar som ingick i delomgång 1.

13.00

Föreläsning: Svenskarna – det
gudlösa folket

David Thurfjell redogjorde om hur vår internationellt sett
unika religionssituation har uppkommit och om den sekulära
svenska majoritetskulturens hållningar, tankar och
föreställningar om religion. Vad betyder ordet kristen i
Sverige idag? Vad betyder ordet religion – och religiös?

15.00

Föreläsning och samtal om
mänskliga rättigheter

Brian Palmer föreläste om mänskliga rättigheternas historia –
och ledde gruppen i samtal om hur de upplever situationen i
Sverige idag – relaterat till MR.

18.00

Middag

19.00

Workshop: metoder för
det goda samtalet

Anette Petterson och Sofia Zackrisson ledde gruppen i
övningar i hur man skapar förutsättningar för att skapa det
goda samtalet – och vara en god lyssnare.
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Tisdag 1 december
Morgonsamling: Vad gjorde vi
09.00
igår?
Föreläsning om globala rörelser,
09.30
migration och rasism
12.00
Lunch
Yttrandefrihet, religion och
13.00
juridik
15.00

Gruppdiskussion

Anette Petterson pratade med gruppen om vilka olika delar
som ingått under måndagen.
Anna Lena Lodenius föreläste och samtalade med gruppen
om identitet, rasism och den globala politiska situationen
Anna Wigenmark föreläste och samtalade med gruppen om
religionsfrihetslagstiftning på europeisk och nationell nivå
Anna Wigenmark och Anna Lena Lodenius samtalade med
gruppen om vilka hinder det finns mot religiöst utövande i
Sverige idag. Vilket ansvar har svenska staten i denna fråga?
Hur relaterar diskrimineringslagen till mänskliga rättigheter?

18.00
Middag
19.00
Studiebesök på Buddharama Temple, Thailändska Buddhistiska Föreningen i Sverige
Onsdag 2 december
Anette Petterson pratade med gruppen om vilka olika delar
09.00
Morgonsamling
som ingått under tisdagen.
Workshop: Att bli säker i min
Sofia Zackrisson föreläste och ledde övningar med gruppen
09.30
ledarroll
om ledarskap och gruppdynamik
12.00
Lunch
Workshop: Normkritiskt
Sofia Zackrisson föreläste och ledde övningar med gruppen
13.00
tänkande och projektledning
om normkritiskt tänkande
13.30
Workshop: projektledning
Sofia Zackrisson föreläste om projektledning
Avslutning och praktisk
14.00
Anette Petterson, Max Stockman
information inför nästa träff
Avresa från Lillsved till
15.00
Stockholm central
DELOMGÅNG 3
Lördag 16 januari
Föreläsning: Det mångreligiösa
10.00
Sverige
12.00 Lunch
Besök: Imam Ali Center
13.30 Jakobsberg
(Islamiska shiasamfundet)
Besök: S:t Sava Katedral Enskede
15.00
(Serbisk-ortodoxa kyrkan)
Besök: Maria Magdalena församling
17.00 Södermalm
(Svenska kyrkan) med middag
Söndag 17 januari
09.30
11.00
11.30
12.00
13.00
14.00

Workshop: mitt projekt
Korta föredrag av deltagare
(frivilligt från tidigare uppgift)
Utvärdering
Lunch
Föredrag och samtal:
religionsdialog i praktiken
Avslutning och diplomering

Seminarieledare/föreläsare
Max Stockman föreläste om Sveriges religionshistoriska
utveckling och religionsfrihetens utveckling

Sekreterare Akil Zahiri
Fader Dusan Rakovic
Församlingsassistent Tomas Sundberg

Sofia Zackrisson samtalade och ledde övningar med gruppen
om deras respektive projekt
Saloumi Ghabbour höll ett kort anförande om koptiskt
ikonmåleri och Noshen Shokor talade om yezidismen.

Elias Carlberg
(Sveriges Interreligiösa råd)
Svenska kyrkans biskop i Sthlm Eva Brunne delade ut diplom
till deltagarna och dagens avslutades med samkväm och fika.
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Gruppen under ett av de många samtal som pågick under ”Ledarskap och demokrati”. Foto: Charbel Rizk

Resultat
Efter de tre delomgångarna i programmet var avklarade kunde SST konstatera att av 20 personer
som anmält sig till kursen var det 16 personer som deltog i minst en av de tre delomgångarna.
Majoriteten av dessa – 10 personer – deltog i samtliga tre delomgångar. En person deltog endast i
en delomgång och 5 personer deltog i två delomgångar.

DELTAGARSTATISTIK LEDARSKAP OCH DEMOKRATI 2015:
Antal anmälda innan programstart:

21 personer (10 kvinnor, 11 män)

Antal som genomgick minst en av
de tre delomgångar (den faktiska
deltagargruppen)

16 personer (7 kvinnor, 9 män)

Geografisk spridning i den faktiska
deltagargruppen

Trossamfund och organisationer
relaterade till de faktiska
deltagarna i programmet.

9 deltagare från Stockholms län
(Tumba, Stockholm, Hässelby, Upplands Väsby,
Sollentuna, Spånga)
5 deltagare från Östergötlands län (Linköping)
2 deltagare från Västra Götalands län (Göteborg)
Sammanlagt elva olika samfund/organisationer: Sveriges
unga katoliker, Antiokiska ortodoxa kyrkan
Eritreansk-ortodoxa kyrkan, FIFS, IKUS, Islamiska
shiasamfundet, Koptisk-ortodoxa kyrkan, Mandeiska
Sabeiska samfundet, Svenska kyrkan, Tillsammans för
Sverige, Yezidiska samfundet
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Litteratur och material till deltagarna
Förutom diplom fick också deltagarna med sig ett antal böcker och material när kursen var slut. Här
kan nämnas dels SSTs skriftserie om trossamfund och religion i Sverige samt en hel del av
DemokratiAkademins skrifter och broschyrer. DemokratinAkademin ordnade dessutom så att samtliga
deltagare erbjöds fri entre till Mänskiga rättighetsdagarna i Göteborg 2015, vilket flera deltagare också
utnyttjade. Kursen innehåll slutligen tre böcker att gå tillbaka till vid behov och ytterligare fördjupa
sina kunskaper i för kursen relevanta ämnen:
Frihet, jämlikhet, medborgarskap: handbok i demokratins teori och praktik (2002).
En bok som producerats av DemokratiAkademin i samverkan med Röda korsets idé- och utbildningscenter
och Röda korsets ungdomsförbund med stöd från bland annat Folkbildningsrådet och Justitiedepartementet.
Boken innehåller både teoriavsnitt om demokrati men också många praktiska övningar,
diskussionsfrågor och metoder som kan användas för att fördjupa förståelsen av demokrati.
Driv : så startar du förening och driver projekt (2008).
En bok framtagen av organisationen Peaceworks Sweden med ambitionen att vara något av en "bibel"
för den som vill starta förening och förverkliga projekt. Den är utformad som en praktisk handbok
och tar upp hur man skriver stadgar, gör en budget, skriver en projektplan och ansöker om bidrag.
Det gudlösa folket : de postkristna svenskarna och religionen (2015)
Det gudlösa folket handlar om den sekulära svenska majoritetskulturen och om den historia som ligger
bakom de hållningar, tankar och föreställningar om religion som finns inom denna grupp. Från
reformationen på 1500-talet till 2000-talets religionsdebatter, följs uppkomsten och utvecklingen av
de idéer om religion som vi idag tar för givna. Det gudlösa folket är en berättelse om vilka de sekulära
svenskarna är, varför de tänker som de gör och om hur vår internationellt sett unika
religionssituation har uppkommit. Boken är skriven av David Thurfjell som är religionshistoriker
och professor i religionsvetenskap vid Södertörns högskola, som också höll en föreläsning under
programmet.

Gruppen under ett av de många samtal som pågick under ”Ledarskap och demokrati”. Foto: Charbel Rizk
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Utvärdering – vad tyckte deltagarna om programmet?
I slutet av de två första kursomgångarna avdelade DemokratiAkademin plats för deltagarna att
komma med synpunkter på hur de upplevde programmet – både skriftligt och muntligt. Dessa idéer
och synpunkter samlade SST och DemokratiAkademin och tog till sig detta. I slutet av delomgång
tre fick deltagarna göra en lite längre skriftlig utvärdering som redovisas här nedan:
Andel
svar

Procent

Mkt nöjd
Nöjd

12 /15
3/15

= 80%
= 20%

Om utbildarnas sätt att lära ut

Mkt bra
Ok men kan bli bättre

10/15
5/15

= 66%
= 34%

Så tycker jag gruppen har fungerat:

Mkt bra
Ok men kan bli bättre

14/15
1/15

= 93%
= 7%

Om samtalsklimatet i gruppen

Bra och öppet
Bra men ibland sämre

9/15
6/15

= 60%
= 40%

Ingen åsikt
Nöjd
Mkt nöjd

1/15
2/15
12/15

= 7%
= 13%
= 80%

Ja – och jag är nöjd
Nej – men ändå nöjd
Hade inga förväntningar

9/15
3/15
3/15

= 60%
= 20%
= 20%

Jag vill lägga till nya moment
Förbättra nuvarande program

5/15
10/15

= 34%
= 66%

Om att rekommendera
programmet till någon annan:

Ja

15/15

= 100%

Tycker du att en utbildning av
detta slag behövs?

Ja

15/15

= 100%

Har du fått nya kunskaper eller nya
metoder kopplat till demokrati och
ledarskap som du inte hade förut?

Ja
Nej
Inget svar

13/15
1/15
1/15

= 86%
= 7%
= 7%

Har du blivit stärkt i din
demokratiska ledarroll genom
utbildningen?

Ja
Nej
Inget svar

12/15
2/15
1/15

= 80%
= 13%
= 7%

Har du fått nya verktyg för att
jobba praktiskt med demokrati till
exempel genom metoder för aktivt
lyssnande, bra möten, att arbeta
med grupprocesser?

Ja
Nej
Inget svar

12/15
2/15
1/15

= 80%
= 13%
= 7%

Har de verktyg och kunskaper
kring projektarbete som
utbildningen innehöll varit
relevanta för ditt engagemang?

Ja
Nej
Inget svar

12/15
1/15
2/15

= 80%
= 7%
= 13%

UTVÄRDERING

Deltagarnas svar

Om programmet som helhet

Om Lillsveds kursgård
(logi, mat, undervisningslokal)
Motsvarade programmet
förväntningarna?
Om att förbättra och komplettera
programmet:
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I utvärdering fick också deltagarna sätta betyg på de olika delar som ingick i programmet. De fick
också svara på om de olika momenten hade väckt nya tankar och idéer i det ämnet.
1 = Detta moment gav mig ingenting, 10 = Mycket givande.
MOMENT

Snittbetyg
( 1- 10)

Jag har fått nya tankar och
idéer kring detta ämne
Ja

Nej / obesvarat

Demokratins olika beståndsdelar

8,4

85%

15%

Civilkurage

9,2

85%

15%

Hur vi lär oss demokrati

7,9

77%

23%

Om rasism och främlingsfientlighet

8,2

62%

38%

Religionsfrihet

8,9

92%

8%

Trossamfundens situation i Sverige

8,6

85%

15%

Normkritiskt tänkande

8,4

77%

23%

Projektledning

8,4

85%

15%

Metoder för att bli en grupp

8,6

85%

15%

Metoder för att skapa goda möten samtal

8,0

69%

31%

Att berätta om min religion/trossamfund

8,8

92%

8%

Yttrandefrihet

8,6

62 %

38 %

Religionens roll i Sverige

8,8

85 %

15 %

Mänskliga rättigheter

8,2

62 %

38 %

Ledarskapsrollen

8,4

54 %

46 %

Studiebesök i församling

9,3

77 %

23 %

Samtalen under strötid

9,6

92 %

8%

Sammanfattning av utvärderingen
I stort visar utvärderingen att deltagarna att de var mycket nöjda med programmet, både vad gäller
innehåll men också i förhållande till den stämning och gruppdynamik som uppstod i gruppen.
Deltagarna tycks också överlag vara mycket positiva till utbildarna i programmet. Detta stämmer väl
överens med den positiva respons som framkommit under de kortare utvärderingar som varit efter
delomgång 1 och 2. Nedan följer några av de kommentarer som förekom i de skriftliga
utvärderingarna:
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POSITIVA KOMMENTARER I UTVÄRDERINGEN
Om programmet som helhet:
 ”Det mest givande med utbildningen har varit att utbyta idéer och skapa plattformar för att
samarbeta”.
 “Jag har lärt mig sjukt mycket om olika religioner och spräckt hål på många fördomar”.
 “Man fick lära sig mycket om hur man ska vara som ledare och hur man ska lyckas genom att vara
demokratisk”.
 ”Bra balans mellan historia, praktik, metod och delande”.
Om utbildarnas sätt att lära ut:
 “Det är väldigt pedagogiskt och lärande. Man känner sig verkligen deltagande i allt man gör och
känner sig aldrig dum när man frågar om något.”
 “Jättekompetenta utbildare som var motiverande, engagerande, inspirerande och trevliga!”
 “Väldigt bra att deltagarnas kunskaper används, att folk delar erfarenheter.”
Så tycker jag gruppen har fungerat:
 “Härliga individer, en väldigt fin blandning av olika trossamfund, religioner. kulturer”.
 ”Gruppen har fungerat bra, vi var som ett team”.
Om samtalsklimatet i gruppen
 “Bästa samtalsklimatet jag har tagit del av!”
 “Med tiden har folk vågat öppna sig mer och mer.”
Motsvarade programmet förväntningarna?
 “Jag blev positivt överraskad. Jag fick ut mer av kursen än väntat.”
 ”Jag visste inte riktigt vad det var jag gav mig in på till en början men jag är så himla glad att jag
deltagit.”
Vad har varit mest givande på utbildningen?
 “Att ha kommit igång med mitt projekt”.
 “Möten med jättefina människor som jag annars aldrig hade mött”.
 “Att få träffa alla fantastiska människor som är villiga att mötas halvvägs i frågor om religion och
demokrati”.
 “Har fått en massa nya idéer och tips för framtiden”
 Mötet med andra – utan tvekan! Människor jag inte hade mött naturligt annars”
Om att förbättra och komplettera programmet:
 “Besöka trossamfundens ceremonier!”
Tycker du att en utbildning av detta slag behövs?
 ”Det skapar förtroende mellan samfunden - och ett bättre civilsamhälle”.
 ”Vi är dagens och morgondagens ledare. Det är viktigt att vi är välgrundade i demokratiska
värderingar, tolerans och acceptans”.
 “Det bidrar till ett fördomsfritt Sverige”.
 ”Dessa utbildningar hjälper att tänka på ett annat sätt och att se olika situationer med en öppen
syn!”
Har de verktyg och kunskaper kring projektarbete som utbildningen innehöll varit
relevanta för ditt engagemang?
 ”Att ta hjälp från andra största steget till framgång”
 ”Ny kunskap och motivation att arbeta för demokrati och mer trygg i min frihet att vara religiös”.
 ”Jag kommer att använda dessa kunskaper för att kunna komplettera mina projekt och andra,
kommande projekt. Jag fick många nya idéer och nya sätt att lösa olika problem”
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Det fanns också kritiska kommentarer:

KRITISKA KOMMENTARER I UTVÄRDERINGEN
Så tycker jag gruppen har fungerat:
 ”Fler deltagare från andra trossamfund hade varit intressant, t.ex. buddhister, hinduer, judar,
ateister?”
 ”En viss osäkerhet eftersom en del bara var med omgång 1 eller omgång 2”
Om samtalsklimatet i gruppen:
 ”Vissa vet ju inte hur man sakliga diskussioner, men vi har för det mesta kunna prata om allt med
en bra ton”.
 “Oftast har det varit tolerant men i diskussioner om kvinnors rättigheter så känner jag att kvinnor
nedvärderas i dessa samtalsämnen”.
 “Vissa ämnen kunde orsaka konflikter och skulle helst undvikas vilket jag tyckte var mindre bra”.
Motsvarade programmet förväntningarna?
 ”Jag hade nog förväntat mig lite högre nivå på projektdelen och ledarskapsutbildningen”
Om att förbättra och komplettera programmet:
 “Kanske långsammare tempo när man diskuterar stora frågor som demokrati”
 “Det har funnits små moment som inte känts fullt relevanta, inte heller givande”.
 ”Lite vassare krav mellan gångerna. Alla deltagare borde presentera något varje gång”.
Har du blivit stärkt i din demokratiska ledarroll genom utbildningen?
 “Fortfarande lite osäker om just demokratiskt ledarskap”
 “Svårt att säga om demokratisk roll blivit stärkt men jag har definitivt blivit mer trygg i rollen”.

DemokratiAkademins utvärdering av programmet
Följande avsnitt är en utvärdering av ”Ledarskap och demokrati” skriven av DemokratiAkademins
kansli och de som varit ansvariga för utformning av programmet från deras sida (Anette Petterson,
chef DemokratiAkademin och Sofia Zackrisson verksamhetsutvecklare DemokratiAkademin):
Framgångsfaktorer
Under planeringen av kursen har det varit vår ambition att bygga momenten på ett sätt som främjar
gruppens gemensamma lärande och att bygga en bra grupp. Vår upplevelse av kursen och
utvärderingarna från deltagarna visar att den främsta behållningen för alla deltagare har varit mötet
med de andra i gruppen. Under utbildningens alla delar har det varit en trygg, öppen och varm
stämning bland deltagarna. Detta har varit en av de stora framgångsfaktorerna i kursen och ett
bärande inslag för att resterande kursinnehåll skulle bli intressant och applicerabart i praktik för
deltagarna. Vi ser att vi både som kursansvariga och utbildare har bidragit till att vi har nått de mål
som SST önskade att göra en kurs i det demokratiska ledarskapet genom deltagarnas
kursutvärdering
Under det första kurstillfället lade vi mycket tid på övningar med syfte att stimulera deras
nyfikenhet inför varandra, deras generositet med sig själva inför gruppen och på andra sätt ta fram
gruppens förmåga att lära känna varandra och att samarbeta. Vi genomförde också vår
demokratiworkshop “demokratins abc” som ger en grund i demokratins teori och ett analysverktyg
för att förstå för den demokratiska processen.
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Våra lärdomar
Det har, som det har i alla grupprocesser, betydelse om det är samma deltagare som deltar vid alla
moment eller om några deltagare uteblir och sedan kommer tillbaka. Det uppstår en gemensam
sårbarhet hos deltagare som delar med sig av sina tankar om viktiga frågor för dem. De utforskar
något tillsammans och får snabbt en stor respekt för varandra.
Därför anser vi att det är viktigt vid kommande kurser likt denna poängtera att deltagarna
förväntas delta under alla moment. För att uppnå ett mervärde av det demokratiska ledarskapet
utöver faktiska verktyg för demokrati och kunskap om mänskliga rättigheter behöver kursen bygga
på ett lärande som fokuserar på gruppens erfarenheter och förmåga att hitta gemensamma frågor
och lösningar.
Av samma anledningar är det viktigt att kursledare finns med under hela kursen och att ingen
ledare är ensam under kursmomenten. Det är även viktigt för att kunna utvärdera kursen ordentligt
då det är svårt för kursledningen att ha en helhetsbild av utbildningen om ledare håller pass själva
utan andra kursledare närvarande.
Det är viktigt att se utmaningen som det innebär att samla unga aktiva från olika trossamfund,
utifrån kön, ålder, trosuppfattning och kunskapsnivå. Vi anser att vi ihop med Max Stockman på
SST har haft den kunskap som krävs för att möta denna målgrupp och skapat ett kursinnehåll
utifrån deltagarnas olika förutsättningar. Deltagarnas utvärderingar bekräftar också den här bilden.
Innehållet
Fokus på demokrati, mänskliga rättigheter och ledarskap har följt alla kursmoment. Varje
kursmoment var välplanerade och höll hög nivå. Däremot har övergångarna mellan de olika
delmomenten under de olika kursomgångarna mellan demokrati mänskliga rättigheter och ledarskap
ibland varit otydliga. Under kursmomentet bjöds externa föreläsare in vilket var väldigt givande för
deltagarna. Lärdomen är att vi kursansvariga ger en bättre röd tråd för deltagarna i hur föreläsarnas
upplägg krokar i varandra.
Alla pass måste innehålla interaktiva moment som manar deltagarna till erfarenhetsutbyte,
reflektion och en analys av sina egna sammanhang utifrån passets innehåll.
Uppdraget
Uppdraget som gavs DemokratiAkademin var att ta fram upplägg och genomföra kursinnehåll för
en utbildning i demokratiskt ledarskap för unga aktiva ledare inom trossamfunden.
DemokratiAkademin ansvarade för genomförandet av 6 av totalt 8 utbildningsdagar som gavs i
internatform under utbildningen med olika inbjudna gästföreläsare (vilka DemokratiAkademin bjöd
in), samt ansvarade för processledning under hela utbildningen i samverkan med SST. Utöver detta
genomfördes två fysiska utvärderings- och analysmöten med uppdragsgivare efter genomfört
ledarskapsprogram samt en slutrapport.
Samverkan mellan SST och DemokratiAkademin
DemokratiAkademin upplever samarbetet som välfungerande och framgångsrikt. Vi har haft en
kontinuerlig dialog om upplägg och innehåll för kursen, innan under och efter kursen. Det har varit
viktigt att ha en fungerande dialog för att få en sammanhållen utbildning med kvalité.
Svåra punkter som vi har sett
Där det har uppstått svåra frågor deltagarna emellan har vi sett det som oerhört viktigt att ta i dem
och stötta deltagarna i att ha konstruktiva diskussioner mellan varandra. Under kurspass där
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eventuella känsliga frågor har uppstått som kan väcka ilska, ifrågasättande eller annat ser vi det som
viktigt att inte rygga för dessa utan tvärtom- plocka fram de frågor och dilemma som kan finnas i
beröringspunkterna mellan demokrati och mänskliga rättigheter. Här är det otroligt viktigt att
föreläsare och kursledning har ett gemensamt förhållningssätt om hur vi angriper de frågorna och
styr ramarna för diskussionen.
Under kvällar och annan tid mellan kurspassen är det därför viktigt att det finns kursledare
tillgängliga för deltagarna. Det uppstår naturligt mycket diskussioner mellan deltagarna under den
här tiden och behov av att få diskutera och reflektera ihop är stort. För att vi ska kunna fånga upp
viktiga frågor är det därför viktigt att kursledare finns tillgängliga även mellan och efter kurspass.
Vilka potential vi ser
Det blev en häftig gruppdynamik deltagarna emellan där de fann varandra i sin gudstro och
engagemang. Den dynamiken föder idéer, respekt för varandra och en vilja att stärka varandra
ytterligare och samarbeta. Det fanns en upplevelse hos deltagarna om att de av samhället inte
förväntades kunna samarbeta med människor från andra religioner eller trossamfund. Det fanns
också farhågor bland en del deltagare att detta också var SST:s förväntan på dem samt att de nu
skulle få lära sig hur det är tänkt att de ska bete sig. Dessa farhågor är viktiga att ta på allvar och ha
förståelse för i kursens utformande. Att stärka gemenskapen och bygga på det som deltagarna själva
identifierar som gemensamma nämnare är ett sådant sätt.
Under kursens sista moment pratade deltagarna om att de skulle vilja starta upp ett interreligiöst
ungdomsråd i Sverige. Det är en idé som SST kan stödja vidare. Vidare föds många idéer för
samverkan mellan deltagarna i och med deras hemuppgifter om att starta och driva egna projekt.
När vi följer deras idéer och ger dem verktyg för projektplanering samtidigt som utbildningen pågår
väcks ett intresse hos deltagarna för varandras projekt. Detta är något som går att stärka ytterliga
för att främja samverkan mellan deltagarna och på sikt mellan unga i olika trossamfund. Vi på
DemokratiAkademin ser att vi ihop med SST just nu utvecklar en unik form för att utveckla
interreligiös dialog för unga.
Vi har genomfört en kompetensutvecklingsinsats som stärker unga ledare i trossamfund i Sverige
och ger dem verktyg att skapa ett fredligare samhälle. Både internt i det egna samfundet, lokalt i
närområdet, i Sverige och globalt genom sina kontakter i omvärlden. Detta genom att de nu är
rustade i att ha kunskap om vad som krävs i det demokratiska ledarskapet för att omsätta
demokratins teori till vardagens praktik.

Tre av deltagarna i programmet: Saloumi Ghabbour, Asther Lattouf och Noshen Shokor. Foto: Charbel Rizk
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SSTs utvärdering av programmet
Övergripande
SST kan konstatera att samtliga tre kursomgångar, åtta dagar totalt, har fortlöpt som planerat och
att de olika moment som ingick i planeringen har genomförts. Sammanlagt sjutton (utav
ursprungligen 21) personer har deltagit i programmet och erhållit diplom.
Utifrån den respons som deltagarna gett efter varje avslutat delmoment och den utvärdering som
gjorts under det sista kursmomentet bedömer SST att deltagarna, till absolut största del är, var
mycket nöjda med både programmets innehåll och form. Deltagarna tycks också vara överlag nöjda
med de praktiska sidorna av programmet (kost, logi, information).
Vad fungerade bra?
Personal från SST deltog under samtliga dagar av programmet och det samlade intrycket från
myndighetens personal stämmer väl överens med deltagarnas positiva respons. Utifrån den
ambition SST och DemokratiAkademin hade i planeringen så fungerade konceptet med att blanda
föreläsningar med diskussioner och övningar, mycket bra med den här sortens grupp – och de
ämnen som förelåg (demokrati, mänskliga rättigheter, religion, ledarskap). Även de kortare
studiebesök som genomfördes var ett lyckat komplement.
Det blev intressanta och djuplodande samtal utifrån olika aspekter av demokrati och mänskliga
rättigheter – ofta med en vinkling åt ett trossamfundsperspektiv och/eller dagsaktuella politiska och
sociala frågor. Det uppstod också, som vi hade hoppats på, ganska tidigt i programmet en öppen
och kamratlig stämning – som följde under hela programmet. Detta bekräftas inte bara i
utvärderingen men också i det faktum att deltagarna spontant fortsatte samtal och diskussioner
många timmar på kvällstid, efter det att det schemalagda tiden hade tagit slut. Det uppstod också
spontant att deltagarna efterfrågade varandras personliga erfarenheter och delade med sig. Generellt
sett präglades samvaron både under schemalagd tid – och strötid – av ett stort mått positiv
nyfikenhet.
Om syftet är att skapa förutsättningar för att ”fördjupa dialogen med trossamfunden i syfte att
stimulera arbetet med demokrati och demokratisk medvetenhet” kan SST konstatera att den här
formen för möten och samtal om dessa ämnen är mycket gynnsam.
Vidare upplever SST att samverkan med DemokratiAkademin fungerade bra i både planeringsutförande- och utvärderingsfas. Från ett tidigt stadium uppkom en samsyn kring den övergripande
idén och intentionen med programmet som gav förutsättningar för ett förtroendefullt och kreativt
samarbete i utformningen av programmet.
Vad fungerande mindre bra?
I backspegeln finns det några delar där SST ser att projektet stötte på vissa motgångar och
svårigheter. En av dessa var rekryteringen av deltagare, vilket visade sig mycket svårare än väntat.
Trots upprepade påstötningar via mejl/brev till flertalet organisationer i målgruppen var det endast
ett fåtal anmälningar som spontant inkom från dessa utskick. Majoriteten av deltagarna rekryterades
istället genom personliga och direkta uppvaktningar av individer som SST kände till sedan tidigare.
Oftast krävdes det upprepade telefonsamtal till kontakterna ifråga för att de skulle leda till en faktisk
anmälan. Detta tog mycket tid och arbetsinsats i anspråk. Möjliga förklaringar till detta kan vara
många men SST bedömer det troligt att det kan bero på att programmet gick för första gången; att
det var förlagt till vardagar; samt att SST inte är en välkänd aktör i detta fält. Även en viss
misstänksamhet mot statligt sanktionerade demokrati-insatser kan spela in här, tror SST.
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Eva-Maria Munck och Mohamad Ali Mousa under programmets första dag. Foto: Charbel Rizk

En annan svårighet var att behålla deltagare. Som redan nämnt meddelade fem anmälda deltagare
att de inte kunde vara med precis innan kursstart. Av de kvarvarande sexton deltagarna var det fem
som genomgick två delmoment (de flesta bortfall var på grund av sjukdom) och en person som
endast genomgick ett delmoment. Sammanlagt var det alltså tio personer, av de ursprungligen
tjugoen, som var med på alla tre kursmoment.
Utvecklingsmöjligheter
Vad gäller innehållet ser SST att de ”tre ben” som programmet stod på (Demokrati/mänskliga
rättigheter, Ledarskap/projektledning, Trossamfund och religion) utgjorde en mycket bra och
konstruktiv grund – men att det finns möjligheter att utveckla och renodla detta koncept. Detta
framkommer delvis i några av de skriftliga kommentarer som deltagare har lämnat i utvärderingen,
och delvis i det allmänna intryck som SST tar med sig från pilotomgången av Ledarskap och
demokrati.
Som tidigare nämnt är de allra flesta som varit med i programmet mycket entusiastiska och
positiva till innehållet i programmet i stort. Samtidigt har SST intrycket av att de som genomgick
programmet inte till fullo har greppat vissa av de centrala punkter som programmet ville förmedla.
Här tror SST att en eventuellt kommande ny omgång skulle tjäna på följande:
a) Renodla innehållet en aning. Mer tid att gå igenom och de grundläggande delarna som
demokratiska ideologin bygger på och hur den demokratiska processen är uppbyggd – samt hur
detta relaterar till deltagarnas egen vardag som ledare i trossamfunden. I detta ingår också att på ett
tidigare stadium diskutera på vilket sätt trossamfunden relaterar till demokrati.
b) Adressera och öppet samtala om den misstänksamhet/ointresse som tycks finnas hos en del
yngre ledare inom trossamfunden vad gäller fördjupande utbildning i demokrati.
c) Tydligare förmedla den röda tråden mellan de olika momenten i programmet:
hur relaterar demokrati och ledarskap till varandra? Är mänskliga rättigheter och demokrati samma
sak? För att lyckas med detta tror SST att några förtydligande moment bör läggas till under
programtid – men också att deltagarna efter varje avslutat delmoment får ett sammanfattande
minnesmaterial med sig.
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Framtida behov
I den skriftliga utvärderingen framkommer tydligt att de flesta deltagare tycker att Ledarskap och
demokrati är ett program som behövs – och detta är också SSTs bedömning efter avslutad
pilotomgång.
Det finns idag många ledarskapsprogram och demokratiutbildningar för ungdomar och unga
vuxna i Sverige – där råder det inte någon brist. Det unika med SSTs satsning har varit just att rikta
sig till målgruppen unga aktiva inom trossamfunden, och att samla en grupp med bakgrund i olika
religiösa traditioner.
Det har varit intressant och slående att många deltagare vittnar om att de har fått med sig en stark
upplevelse av övning att träffa och diskutera viktiga värderingsfrågor med personer som man i sitt
vardagliga sammanhang annars inte skulle ha träffat. Här tror SST att det finns något mycket viktigt
att notera och bygga vidare på för framtiden, särskilt med tanke på att vi ser att det i vår omvärld
finns krafter som motverkar möten över religions- och kulturgränser.
Med andra ord tror vi att det finns stora vinster för både det offentliga och civila samhället att
fortsätta stödja projekt som Ledarskap och demokrati. Dessa kan sammanfattas i följande punkter:
a) Det är av stort värde att morgondagens trossamfundsledare har en bred försåtelse för hur det
demokratiska samhället är uppbyggt och är tänkt att fungera – och att trossamfunden är en viktig
del av detta. Detta gagnar inte bara trossamfunden egna medlermar utan samhället i stort.
b) Det är av stort värde att morgondagens trossamfundsledare har tillgång till ett (med resten av
samhället) gemensamt språkbruk för diskussion om mänskliga rättigheter och demokratiska
värderingar. Detta kommer att öka trossamfundens roll som röstbärare och värnare för minoriteter
och utsatta grupper i samhället.
c) Det är av stort värde att morgondagens trossamfundsledare har erfarenhet av och en positiv
känsla av att samarbete och diskussion över religions- och kulturgränser är möjliga, och en viktig
del i att skapa samhällsfred och social hållbarhet.

Gruppen efter diplomering tillsammans med biskop Eva Brunne. Foto: Charbel Rizk
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5.2. Bilaga: beskrivning av delprojekt kvinnor inom trossamfunden
I det utvidgade uppdraget från regeringen att fördjupa dialogen med trossamfund i syfte att
fördjupa och stimulera arbetet med demokrati och demokratisk medvetenhet med särskild fokus på
kvinnor och unga har SST under 2015 arbetat med att skapa plattformar för dialog och
kunskapsinhämtning relaterade till situationen att vara kvinna i trossamfund.

Planering
I planeringsfasen bestämdes att SST inte skulle styra innehållet i satsningen utan att möjliggöra för
kvinnor i trossamfund att styra innehåll och form. I maj 2015 hölls ett inledande rådslag
tillsammans med SST och representanter från det absoluta flertalet av de statsbidragsberättigade
trossamfunden samt svenska kyrkan.
Rådslaget processleddes av Jenny Jansson Pierce från Fonden för mänskliga rättigheter. Under en halv
dag så utförde man perspektiv- och värderingsövningar samt samtal kring demokrati och deltagande
i samhälls- och föreningssammanhang.
Rådslaget utmynnade i viljan att arrangera tre separata workshops kring aspekterna att vara kvinna
i trossamfund. Tematiken som man gemensamt fann att man ville fördjupa sig i var: Den kvinnliga
kroppen i det gemensamma rummet, makt- och maktstrukturer samt kvinnligt ledarskap.

Samverkan
För att tillvarata de erfarenheter som redan finns på området samarbetade SST med Sveriges
Ekumeniska Kvinnoråd (SEK) och Annika Damirjian som processledare under workshops.
Samarbetet och diskussioner kring plattformar och projekt fortlöper under 2016.
Framkommet under workshops är erfarenheter som pekar mot att kvinnor i trossamfund kan
vara dubbelt eller trippelt utsatta för diskriminering eller handlingsnormerande strukturer. Det ges
uttryck i den otrygghet- och ojämlikhetssituation som råder för kvinnor generellt i samhället men
utöver detta också som i det offentliga, ofrivilliga representanter för etniska- eller religiösa
minoriteter samt strukturella och nominella manliga normer i det egna trossamfundet.

Resultat
Erfarenheterna från träffarna vittnar om att det finns en stark vilja att fortsätta arbetet med att
särskilt belysa problematik som rör kvinnor i trossamfund, men också att hitta plattformar där dessa
frågor och erfarenheter kan fortsätta diskuteras över religionsgränser. Särskilda utmaningar ligger i
att hitta fora som kan arrangera möten med hänsyn till den särskilda situation som föreligger i
många trossamfund. Generellt så förvärvsarbetar många aktiva och inte ovanligen är arbetsbördan
tung då man också har andra roller som församlingsaktiv och mamma. Med begränsade resurser blir
också de interna och externa feministiska frågorna nedprioriterade.
Trots insikterna om problem pekar man också på en rad framgångfaktorer från den egna
trossamfundsvärlden och världen utanför. Centralt för framgångar är att etablera och underhålla
interreligiösa kvinnonätverk som kan ha både stödjande och rådgivande funktioner. I detta kan
myndigheter som SST ha en hjälpande roll genom att bl.a. tillhandahålla plattformar för nätverk,
men också lyfta frågor till regional och nationell myndighetsnivå.
Deltagare i rådslag och seminarier har explicit uttryckt en önskan om SSTs engagemang i frågor
kring kvinnor och trossamfund skall vara fortsatt prioriterat. Under april 2016 håller SST
tillsammans med SEK ett uppsamlande rådslag med representanter från de svenska trossamfunden
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om vad som gjorts under 2015, vilken kunskap man tagit till sig och öppnar upp frågan hur man
kan jobba vidare med frågorna under 2016.

SSTs analys
SST ser att behovet och önskan för framtida breda och riktade satsningar gentemot kvinnor i
trossamfund finns och att det finns flera områden som behöver lyftas internt inom trossamfunden
och externt gentemot övriga samhället. Trossamfunden är i alla möjliga aspekter en del av det större
samhället och hanterar samma problem som civilsamhället i stort. Som framkommit finns det en
mängd positiva och progressiva exempel där församlingar och trossamfund i en del frågor ligger
långt före andra delar i samhället. Sådana exempel kan vara viktiga att lyfta fram i en allmän debatt
som i vissa fall tar för givet att religion per definition är en värdekonservativ kraft. Samtidigt så
föreligger det strukturer som kan inverka negativt för kvinnors möjlighet att ta ledande roller i
trossamfund, vilket är interndemokratiska spörsmål. SST bör framgent stödja nätverk och
arbetsgrupper inom trossamfunden som aktivt vill arbeta med feministiska frågor inom ramen för
uppdraget att stimulera med demokrati och demokratisk medvetenhet.
Organisationer och som deltagit i rådslag och workshops 2015:











Sveriges Ekumeniska Kvinnoråd
Fonden för mänskliga rättigheter
Svenska kyrkan
Pingst – fria församlingar i samverkan
Equmeniakyrkan
Islamiska Samarbetsrådet: Förenade Islamiska Föreningar i Sverige (FIFS) Islamiska
Kulturcenterunionen i Sverige (IKUS), Sveriges Muslimska Förbund (SMF), Islamiska
Shiasamfunden i Sverige (ISS) och Bosniakiska Islamiska Samfundet (BIS).
Kyrkorna inom Ortodoxa och österländska kyrkors ekonomiska råd
Katolska kyrkan i Sverige
Alevitiska Riksförbundet
Sveriges buddhistiska samarbetsråd

Sveriges Ekumeniska kvinnoråd – Annika Damirjans kommentarer
Följande textavsnitt är skrivet av Annika Damirjan, SEKs Generalsekreterare:
SST borde vara mer ”befallande”, det vill säga inte bara ”bjuda in” till samlingarna utan vara mer
tydliga med att man förväntas komma på samlingarna, att trossamfunden skickar deltagare. Att
trossamfunden som får pengar av SST har ett ansvar (eller en plikt om man så vill) att komma. Att
det är en del i villkoren för att få pengar. Att helt enkelt utöva en positiv makt genom de pengar
man fördelar.
Det är alltid svårt med tider och dagar för att samlas. Många trossamfund (i första hand de
västerländska kristna) kan skicka personal på samlingar av det här slaget, på dagtid. Det kan inte
många av de andra. Hur det ska lösas vet jag inte men det behöver tänkas igenom ordentligt vid
inbjudningarna.
Det är väldigt meningsfullt med en öppen inbjudan då representanter från alla trossamfunden
kommer samtidigt. Blir många spännande samtal där man upptäcker likheter och olikheter. Men det
kan också bli en obalans i representationen. Därför skulle det kunna vara en idé att varva
gemensamma samlingar med enskilda samlingar, t ex att man ordnar en samling för muslimska
kvinnor i en moské. Det skulle säkert underlätta för många att komma och göra det enklare för dem
att komma på nästa – gemensamma – samling senare när man vet lite mer vad det handlar om.
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Det har varit väldigt bra att Jana Jacobs har varit med på de tre workshops som anordnades i
höstas, hennes anteckningar blir viktiga dokument för det fortsatta arbetet för SST. Vad som
överraskat mig i samtalen är hur viktig ledarens roll är för den fortsatta utvecklingen, det framgår
tydligt i hennes anteckningar. Ledarna (officiella och inofficiella) i Sveriges kyrkor, moskéer,
synagogor och tempel är en enormt viktiga för att öka kvinnors roll, deltaktighet och inflytande i
trossamfunden. Hur man arbetar med dem vet jag inte men en tydlig strategi för det behöver dras
upp. Här finns en ”genväg” att utnyttja för att nå målen, utöver att arbete med kvinnorna själva.
Även om kvinnor i alla trossamfunden, i egenskap av kvinnor, brottas med många likartade
svårigheter kan det ändå vara en poäng att jobba med yngre och äldre kvinnor separat vid vissa
tillfällen, och tillsammans vid andra. Det är tydligt att det är mycket som är lika, men också mycket
som är olika för kvinnorna i olika åldrar. Det märks särskilt tydligt bland de invandrade kvinnorna
och deras döttrar som vuxit upp i det svenska samhället.
Påpekas bör att Sveriges kristna råd har ett pågående arbete i en jämställdhetsarbetegrupp som
berör många gemensamma frågor som SST:s projekt. Kan vara idé att utbyta lite erfarenheter med
varandra. Ansvarig för jämställdhetsarbetegruppen inom SKR är Olle Kristenson. Sveriges
Ekumeniska kvinnoråd finns också med i det arbetet.
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Sammanfattning av det inledande rådslaget:
kvinnors delaktighet, inflytande och synlighet i trossamfunden
Gruppen började att individuellt och i par lista olika aspekter av påståendet…



Engagemang i trossamfund/församling är viktigt för mig eftersom…
”Det ger bekräftelse men också är personligt utmanande.”
”Innebär gemenskap med likasinnade.”
”Skapar trygghet. Inte minst i en minoritetssituation.”
”Är en nytta för andra men också för en själv”
”Det sår frön inför framtiden.”
”Det är en kallelse, det är större än mig som individ.”
”Det ger styrka och positiv energi.”
”Skapar mening i tillvaron.”
”Det är en identitetsmarkör (av flera).”
”Kvinnan är en viktig bärare av religion.”
”Det är en glädje och ett stöd.”
”Det inspirerar.”
”Det innebär deltagande i ceremonier och högtider.”

Efter det delade vi upp oss i tre grupper som arbetade kring frågor om makt. Vi diskuterade
utmaningar och positiva exempel (framgångsfaktorer) för kvinnor i trossamfund gällande makt över
handling/dagordning/norm. Man konstaterade att alla tre områden påverkade varandra och att
tydliga gränser mellan dem var problematiska att definiera:

Inom omnrådet handling, vilket också kan uttryckas som ”Hur det brukar
vara” så nämndes som utmaningar bl.a. att:







Män väljer män och kvinnor väljer också män till exempelvis förtroendeposter.
Vilket föranleder att kvinnor behöver protestera och uppmärksamma detta mer.
Det saknas kvinnlig predikan i många sammanhang.
Miljön (både fysisk och idémässig) inverkar hämmande på kvinnors
deltagande och representation.
I vissa fall upplevs trossamfunden som oattraktiv miljö
(eftersom den kan vara så mansdominerad) att vilja/våga ta plats i.
Solidaritet med den egna gruppen hindrar utveckling/förändring och problemlösning.
Det kan vara svårt att skilja kulturella sedvänjor/traditioner från religionen och
trossamfundets vilket kan hindra kvinnors delaktighet i trossamfunden.

Som framgångsfaktorer nämnde man bland annat:



Vikten av att lyfta goda erfarenheter av kvinnligt ledarskap samt teologiska
kvinnliga förebilder.
Utbildning (inklusive kunskap), förståelse, kritiskt tänkande och mod.
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Formella (eller strukturella) utmaningar för kvinnor,
här benämnt dagordning, menade man kan vara:




Lokaler som är utformade efter mäns behov eller ett manligt perspektiv.
I synnerhet blir detta problematiskt om män och kvinnor i lokalen
anvisas separata platser.
Manlig härskarteknik, vilket man menade även kan utövas mellan kvinnor.
Manlig formell ledning bidrar till att frågor om kvinnors situation inte når dagordningen.

Framgångsfaktorer för att ta makt över dagordning kan vara:






Att kunskap värderas över kön.
Att samfundet drivs under demokratiska former.
Att nya (yngre) generationer bryter mönster och förväntningar.
Öppenhet gentemot förslag och kritik.
Kvinnosolidaritet och delandet av goda erfarenheter.

Slutligen under benämningen norm, eller förväntningar,
menade man att utmaningar är:






En mångfald av förväntningar/perspektiv och normer. Hur kan man inkludera allas
värderingar?
Spänningen mellan religion och kultur/tolkning.
Ojämn fördelning av omsorgsarbete i hem, samhälle och församling.
Manlig dominans i maktpositioner och kunskapsproduktion.
Marginalisering tenderar att föda extrema tolkningar/traditioner.

Framgångsfaktorer :





Mångfald. Likväl som en utmaning är det en framgångsfaktor att behöva slipas mot varandra.
Hög kunskapsnivå i samhället generellt gynnar kvinnor.
Demokratiska former (och förväntningar på former) motverkar utanförskap.
Nya generationer – Nya normer.

Avslutande diskussioner
Som temaområden för framtida workshops nämnde vi kropp/sexualitet/behov samt rätten till
självdefinition. Vi hade också en diskussion om kvinnor och intersektionalitet, där man belyste att
det finns dubbla och ibland kolliderande krav på kvinnor från både samhälle och trossamfund.
Samhällets krav/förväntningar på kvinnor kan begränsa kvinnors möjlighet att delta i arbetet i
trossamfunden. Från vissa samfund påtalade man att man i vissa situationer har svårt för att påtala
interna problem för kvinnor eftersom det i förlängningen skulle kunna drabba hela trossamfundgruppen negativt. Ett konkret exempel här var frågan om säkra och bra lokaler.
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Förväntningar från samhället påverkar gruppens identitet och känsla av att ”vara utanför” vilket
gör att gruppen vänder sig mot samhället.
Det påtalades att det är viktigt att ta fram statistik och kartlägga hur situationen faktiskt ser ut i
samfunden (vem/vilka leder, vilka har makt, vilka representerar?).
I anslutning till ovanstående lyftes frågan om det eventuellt skulle vara möjligt att göra ngn form
enkätundersökning eller kartläggning gällande detta under året?
Det saknas också relevant kunskap om hur situationen ser ut för kvinnor i trossamfund, men till
synes var vi eniga att det föreligger en skillnad mellan ideal och verklighet.
Det är också viktigt att lyfta fram frågan om generationsskillnader när det handlar om kvinnors
delaktighet/synlighet/inflytande i trossamfunden. Tillåter trossamfunden de unga kvinnorna att
komma in i styrelserum, verksamhet, osv?
Nästa seminarium/workshop vill man fortsatt hålla endast för kvinnor. Önskemålet var också att
göra ramarna mer strukturerade och med ett tydligt mål. Man tänker sig kunna hålla 2-3 seminarier
endast för kvinnor i som kan mynna ut i en konferens dit också män i samfunden bjuds in.
Deltagande i det inledande seminariet var representanter för:
Muslimska kvinnors nätverk, FIFS
Sveriges ekumeniska Kvinnoråd
Muslimska kvinnors nätverk
Kista Folkhögskola
Alevitiska Riksförbundet
Katolska kyrkan
Svenska kyrkan
Serbisk-ortodoxa kyrkan
Sveriges buddhistiska samarbetsråd
Etiopisk-ortodoxa kyrkan
Sveriges unga muslimer
Islamiska shia samfunden
SST
MR-fonden
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Sammanfattningar av höstens workshops
Sammanfattning av seminariet:
”Kropp, sexualitet, behov. Om kvinnors kroppar i det gemensamma rummet”
Den 29 september 2015 samlades kvinnor från olika trossamfund för att diskutera frågor om
kvinnors kroppar i det gemensamma rummet. Frågorna behandlades utifrån ett personligt och
samhälleligt perspektiv.
Det personliga perspektivet
Frågan om vad som är det mest positiva tillika negativa med att vara kvinna diskuterades i två
smågrupper. Båda grupperna ansåg att möjligheten – för de flesta kvinnor – att föda barn tillhörde
det mest positiva. Att föda barn, menade de, skapar ett nytt perspektiv på vad kvinnlighet innebär
och tar dessutom fram en tidigare okänd styrka utifrån tanken: ”Om jag klarar av det här, så klarar
jag allt”. Den fysiska och psykiska kraften som krävs för att föda barn visar vilken styrka kvinnor
bär inom sig, en resurs som grupperna ansåg vara underskattad av samhället.
Den allmänna otrygghet som många kvinnor känner lyftes fram som det mest negativa. Trots att
Sverige är ett säkert land relativt sett, så känner sig många kvinnor illa till mods i situationer där de
är ensamma, till exempel på väg hem sent på kvällen eller i en tvättstuga i källaren. Mycket av
ansvaret för kvinnors säkerhet läggs fortfarande på kvinnorna själva, i stället för att fokusera på
”grabbigheten” och det kvinnoförakt som upplevs finnas i samhället. Detta återspeglas bland annat
genom språkliga tillmälen, där skällsord som ”hora” tillhör vanligheterna. Inte sällan ursäktas sådant
manligt ordbruk med kommentarer som ”pojkar är pojkar”.
Särskilt allvarlig är situationen för muslimska kvinnor. Ovanpå den allmänna otrygghet som
gemene kvinna känner blir många muslimska kvinnor utsatta för särskild diskriminering, i
synnerhet om de bär slöja. Religiös klädsel upplevs förminska kompetensen – slöjan blir identiteten.
För muslimska kvinnor kan detta innebära att man inte får det jobb man sökte, trots bästa
kvalifikationer. Det kan också resultera i arga kommentarer på simhallen eller konfrontationer på
gatan. Vad som är anmärkningsvärt med detta är att diskrimineringen sker från såväl män som
kvinnor, konstaterar grupperna.
Det samhälleliga perspektivet
I diskussionen uppmärksammades den avgörande roll som ledarna inom trossamfunden har för
jämställdheten. På grund av de hierarkiska strukturer som råder inom de flesta församlingar måste
förändringarna vara toppstyrda. För ett i grunden effektivt jämställdhetsarbete måste dock, förutom
ledarna (prästen, imamen, rabbin, etc), även styrelsen och alla medarbetare bli involverade. Detta
gäller även de trossamfund där det traditionellt råder manligt ledarskap. Alla har ett ansvar för att
öka jämställdheten genom att diskutera värderingar och verka för ”empowerment” av kvinnor. Ett
exempel som demonstrerade vikten av att ledningen tar ansvar för att styrka kvinnor togs upp.
Exemplet tog avstamp i de problem som en kvinnlig diakon fick uppleva i en arabisktalande
församling. Eftersom konceptet diakon inte existerar i Mellanöstern, var hon tvungen att kämpa för
acceptans, trots hennes akademiska kvalifikationer och goda praktiska arbete. Om ledningen
introducerade själva konceptet om kvinnliga diakoner och dessutom stöttade henne bättre, skulle
församlingen lättare kunna anamma dessa värderingar. Deltagarna önskade därför ett tydligare
fokus på denna problematik, där fortbildning för ledarna kan spela en central roll.
Ett ytterligare problem som avhandlades är klyftorna mellan teori och praktik. Trots beslut,
internutredningar (etc.) som bör främja jämställdhet, finns det inte sällan problem med
efterlevnaden. Det kan röra sig om situationer där anställda blir uppsagda och enbart männen blir
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återanställda hos samma arbetsgivare. Kvinnorna i grupperna gav uttryck för en känsla av att
bristen ibland ligger hos dem, när det i själva verket är strukturerna som det är fel på.
Det efterlystes fler trygga mötesplatser som ger utrymme för ett öppet samtal om de svårigheter
som kvinnor går igenom. Många kvinnor har upplevt samma situation men saknar forum för att
prata om det. Det är viktigt att nyansera idealbilden av familjelivet och bli medveten om att till
exempel missbruk och psykisk ohälsa inte är ovanligt.
Sammanfattning av seminariet
”Om makt. Hur får man den, hur tar man den, vill man ha den?”
Den 3 november 2015 anordnade SST sitt andra seminarium om, med och för kvinnor inom
trossamfund. Denna gången diskuterades frågor om kvinnor och makt. Förutom deltagare från
trossamfunden var även Eva Nikell från diskrimineringsombudsmannen (DO) närvarande.
Seminariet började med DO:s presentation om kvinnors makt och rättigheter genom tiderna. Eva
Nikell berättade hur kvinnors särskiljande genomsyrar vår historia – från Aristoteles syn på kvinnan
som mannens motstycke, till den stora försörjningsbördan, då kvinnor skulle försörjas av män.
Sedan 1900-talet har kvinnors ställning och rättigheter dock kontinuerligt stärkts. RFSU bildades,
kvinnorörelsen enades, den första kvinnliga medborgarskolan grundades och reformer och lagar,
som skulle främja jämställdheten, trädde i kraft.
Eva Nikell presenterade därefter härskartekniker enligt Berit Ås redogörelse, vilket öppnade upp
för gruppdiskussionen. Härskartekniker kan ta sig uttryck i osynliggörande, förlöjligande,
undanhållande av information, dubbelbestraffningar (”Vad du än gör så gör du fel”) samt
påförande av skuld och skam. I diskussionen framgick det att många deltagare eller deras bekanta
har blivit utsatta för dessa tekniker, vilka yttrat sig i exempelvis ifrågasättande av kvinnliga experters
trovärdighet och auktoritet. En kvinna berättade hur en manlig bekant googlar allt hon säger i
diskussioner, trots att det är hon som är experten inom området. Detta trovärdighetsproblem
återspeglas även inom universitetsvärlden, där de flesta experterna inom vissa fakulteter är manliga,
trots att majoriteten av studenterna är kvinnor.
I diskussionen beskrevs även det påförande av skuld och skam som upplevs av vissa mödrar som
inte hämtar sina barn tidigt på dagis – detta eftersom de är tvungna att jobba, tycker barnet mår bra
där eller på grund av andra anledningar. I många fall är det ensamstående mammor som kommer
senare till dagis eftersom de bär allt ansvar för familjens inkomst. En deltagare berättade om
observationen att alltfler män lämnar barnen på dagis, men vid närmare undersökning visade det sig
dock att det fortfarande är kvinnor som hämtar upp barnen på dagis. Detta innebär att kvinnorna är
mer bundna, medan männen har friheten att jobba längre, gå på jobbmiddagar eller afterwork.
Många deltagare var bekymrade över den stora diskrepansen mellan familjernas idealbild och
realitet. Trots att familjer ofta inte längre består av konstellationen mamma-pappa-barn kvarstår
denna idealbild och förstärks av bilder som läggs ut på sociala medier. Kvinnor som hamnar
utanför denna skenbara norm kan känna skuld över sitt otillräckliga föräldraskap.
Dessutom diskuterade gruppen hur näthatet får allt större utbredning när människor med
likartade åsikter samlas i online-forum. Kvinnor som utmärker sig, till exempel genom aktivism,
starkt självförtroende eller ledarskap, blir ofta offer för detta näthat, något som ansågs vara en ny
sort härskarteknik.
I vissa fall utöver kvinnor även härskartekniker mot varandra, men maktbalansen mellan män och
kvinnor består på det stora hela. Ofta är utövarna inte ens medvetna om sina härskartekniker. Det
samtycktes att de flesta män som sitter i maktpositioner är eniga om principen att kvinnor ska få
mer makt. Om någon annan ska få mer makt måste makten dock tas från någon. När det kommer
till kritan är det sällsynt att inflytelserika män vill ge bort deras makt frivilligt. Därför, ansåg
deltagarna, måste kvinnor bli bättre på att ta chanser och utrymme.
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Även om jämställdhet råder i teorin, så återspeglas detta inte nödvändigtvis i realiteten. Som
diskuterats i föregående seminarium finns det såväl tydliga som subtila sätt att undanhålla makt från
kvinnor. Det kan handla om vem som bestämmer dagordningen och talarlistan, vad det pratas om
eller vem det är som tar mest plats i diskussioner.
För att bekämpa dessa problem inom trossamfunden efterlystes kurser för män i maktpositioner,
där frågor om makt, härskartekniker och diskriminering av kvinnor behandlas. Dessutom kan beslut
som ”varannan damernas” på talarlistor eller maktpositioner bemyndiga och uppmuntra
underrepresenterade röster. Förändringar måste däremot komma från båda håll – kvinnornas
strävan att ta makt och ledningens insatser att stödja detta.
Sammanfattning av seminariet
”Att vara kvinna och ledare. Vilka är utmaningarna? Vilka är möjligheterna?”
Den 3 december höll Astrid Assefa i SST:s tredje seminarium för, om och med kvinnor inom
trossamfunden. Deltagare diskuterade frågor kring seminariets tema ”Att vara kvinna och ledare”.
Astrid Assefa, som har mångårig erfarenhet inom ledarskap, bland annat som teaterchef,
introducerade deltagarna i ämnet. Enligt henne finns det många olika anledningar till varför man vill
bli ledare, bland annat längtan efter makt eller brister i chefens ledarskap.
Hon tydliggjorde skillnaden mellan en chef och en ledare – i de flesta fall måste man vara både
och. Ett chefskap måste uppfylla vissa formella kriterier, som innebär att ha överblick och kunskap
över verksamheten och arbetslagstiftningen, att ta beslut och att ha förmågan att samarbeta med
anställda och samarbetspartners. Det mycket bredare begreppet ”ledare” innebär bland annat att
ansvarsfullt leda organisationen genom bra kommunikation, tillit till medarbetarna, tydliga beslut
som man står för samt motivation. Dessutom måste en ledare erkänna sin egen makt och känna sig
bekväm med denna, något som särskilt kvinnor kan ha svårigheter med. Med detta medföljer
insikten att inte bara vara en i gänget, utan att stå i centrum, att fungera som förebild och att kunna
stå ut med en viss ensamhet.
Förutom officiellt ledarskap är i många sammanhang även informellt ledarskap förekommande.
Sådant ledarskap beskriver ledare som bestämmer, men som inte tar ansvar, vilket Astrid ansåg
kunde vara väldigt problematiskt. Negativa informella ledare kan vara mycket manipulativa och
mobbning kan då lätt uppstå. Rädslan för att bli utesluten ur gruppen håller ofta tillbaka andra från
att göra någonting mot den informella ledaren. Denna sortens informella ledarskap uppstår särskilt
under chefer som är rädda och osäkra.
Kommunikation är en viktig byggsten i ledarskapet, förklarade Astrid. Under ett muntligt tal är
det kroppsspråket som påverkar lyssnarna mest med 60 procent. 30 procent avgörs av rösten och
10 procent av själva innehållet. Eftersom kvinnor i allmänhet inte är uppfostrade att ta plats och stå
i centrum är det därför extra viktigt för kvinnor att våga tala med självförtroende. De måste träna
sig i detta och använda sin vrede bättre, något som däremot inte får slå om till hat. Astrid citerade
Maria Wines dikt ”Lovad vare vreden”, ur vilken sista strofen lyder:
”Lovad vare vreden som kämpar för mera liv åt livet
mera kärlek åt kärleken mera rättvisa åt det rätta.”
Efter pausen började gruppdiskussionen, där det lyftes fram hur olika karaktärsdrag uppfattas på
olika sätt beroende på vilket kön man tillhör. Att vara en mycket engagerad eller bestämd kvinna,
till exempel, misstolkas ofta som skrämmande eller hysterisk, vilket somliga deltagare hade upplevt.
Dessutom lyfte några kvinnor fram de problem de upplevde med att få sina utländska diplom
accepterade på svenska universitet och arbetsplatser. Detta höll de tillbaka från att ta ledande
positioner, som de var kvalificerade för genom en utbildning i sina hemländer.
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I samtalet diskuterades även demokratiproblem, vilka ofta uppstår i trossamfund som är
traditionellt patriarkalt präglade. I vissa traditioner tas olikheterna mellan män och kvinnor som en
teologiskt grundad självklarhet, något som inte är eftersträvansvärt att ändra på. Ändå kan
trossamfund som inte är demokratiska ur ett jämställdhetsperspektiv vara statsbidragsberättigade,
eftersom de uppfyller SST:s grundkriterier, vilket förvånade några deltagare. Även SST kritiserades
för brist på unga och kvinnor i personalen. Det påpekades också att det finns
representationsproblem inom trostraditioner med demokratiska val, till exempel inom Svenska
kyrkan. Människor som bor på landsbygden, i mindre församlingar och unga under 40 finner lite
gehör. En deltagare berättade hur hennes kyrka är i en demokratiseringsprocess där de försöker
anamma ett konsensusförfarande liknande det i Kyrkornas världsråd, för att på så vis undvika ett
demokratiskt majoritetsstyre.
Vidare diskuterades frågan om varför så få kvinnor kom till seminarierna. Beror detta på ett
systemfel eller kan det vara så att medlemsorganisationerna väljer att nerprioritera kvinnofrågor?
Från SST:s sida betonades det att man hade gjort stora ansträngningar för att öka antalet deltagare,
men att det i allmänhet är svårt att samla människor från trossamfundsvärlden. Många visar ett stort
intresse, men jobbar bara ideellt inom trossamfunden och kan därför inte ta ledigt från sitt
huvudsakliga jobb för seminarier.
Deltagarna uttryckte uppskattning för seminariet och möjligheten att påverka demokratin, och
önskar sig att kvinnofrågor ska tas på allvar av SST.

38

Redovisning av regeringsuppdrag Värna demokratin 2015

5.3. Bilaga: beskrivning av delprojekt insatser mot extremism
”… SST ska vidare i dialog med de trossamfund som vill utveckla sitt arbete för att värnademokratin
mot våldsbejakande extremism stimulera dessa samfunds stöd till ungdomar, föräldrar och
anhöriga…”

Trossamfundens arbete med att värna demokratin mot våldsbejakande extremism kan delas in i två
kategorier: ordinarie arbete och särskilt riktat arbete. Trossamfunden i Sverige arbetar oftast med
olika aktiviteter riktade till barn, ungdomar och vuxna för att ge människor i olika åldrar, stadier och
livssituationer möjlighet att tolka sina liv och gestalta tolkningen i riter, handling och liv. Dessa
aktiviteter omfattar gudstjänster, gemenskap, undervisning och omsorg.
Trossamfundens egen reflektion över det ordinarie arbetets bidrag att värna demokrati och
motverka våldsbejakande extremism varierar men är generellt sett sällan uttryckt och diskuterad.
SST har därför sett en del i regeringsuppdraget som ett tillfälle att uppmana trossamfunden till
självreflektion över det egna ordinarie arbetet och uppmana till analys av vilka delar i det ordinarie
arbetet som kan vara relaterat till värnande av demokrati och motverkande våldsbejakande
extremism. Arbetet med självreflektion syftar till att lyfta fram de aktiviteter som i ordinarie arbete
verkar värnande för demokrati och motverkande våldsbejakande extremism för att kunna bygga
vidare på ett redan gott arbete och för de som vill, utveckla arbetet till särskilt riktade satsningar.
SST har i kontakten med trossamfund som intresserat sig för särskilt riktat arbete för att värna
demokratin mot våldsbejakande extremism erbjudit hjälp och stöd med att utveckla till exempel
projektidéer och sammanföra trossamfund med aktörer som fått i uppdrag att finansiellt stödja
projekt. Här har tid krävts för nödvändiga processer för att kvalitet, långsiktighet och nödvändig
förankring i ordinarie arbete ska känneteckna särskilt riktade arbeten. Trossamfund har här kommit
olika långt under 2015 och vi kan se hela skalan av initiativ finnas bland trossamfunden från
begynnande projektidéer som fortfarande bearbetas till färdiga och finansierade projekt som fått sin
början under året.
De trossamfund som redan har särskilt riktade arbeten för att värna demokratin mot
våldsbejakande extremism är viktiga att följa för stöd men även för att samla kunskap och
erfarenheter att förmedla till andra som finns i andra stadier i arbetet med projektidéer. Förmedling
av kontakt mellan trossamfund och myndigheter och med kommuner är också ett arbete SST sett
inom ramen för regeringsuppdraget. I vissa fall saknas goda kontakter där myndigheten kan vara
behjälplig. I andra fall finns behov av information till myndigheter och kommuner om arbeten som
pågår i trossamfunden.
SST har medverkat på samlingar för trossamfunden i andra ärenden för att informera och
inspirera till arbetet som regeringsuppdraget gäller. SST har besökt och arbetat med lokala
församlingar som uttryckt vilja och idéer för att utveckla sina arbeten. SST har inbjudit till
mötesplatser och rådslag för att belysa de arbeten som pågår och för att diskutera möjligheter att
dela erfarenheter och information samt uppmuntra till fler satsningar.
I den nationella satsning som utförts av Samordnaren för att värna demokratin mot
våldsbejakande extremism har ingått att uppmana kommunerna att utse kontaktperson för det
lokala arbetet vilket ökat efterfrågan på trossamfundskontakter i stor omfattning. Arbete med att
värna demokratin mot våldsbejakande extremism har berört även krisberedskapsarbete i
trossamfund. I trossamfundens arbete med att skapa trygga och säkra miljöer att vistas i har även
innefattats åtgärder för att identifiera och hantera våldsbejakande rörelser som kan hota
trossamfundens verksamhet. Upparbetade och regelbundna kontakter med myndigheter och
kommunens krisberedskapsresurser är nödvändiga för ett framgångsrikt och långsiktigt arbete mot
våldsbejakande extremism och för att skapa trygga och säkra miljöer.

39

Redovisning av regeringsuppdrag Värna demokratin 2015

SST har i kontakten med myndigheter och kommuner medverkat med kunskapshöjande
satsningar där så efterfrågats. Exempel har varit myndigheter eller kommuner som önskat orientera
sig om det mångreligiösa Sverige idag eller mer specifikt som till exempel det muslimska Sverige
idag. Specifika frågeställningar om begrepp, fenomen eller organisering har även resulterat i kortare
utbildningsinsatser som genomförts för att sätta in frågeställningen i rätt historiska och kulturella
sammanhang för förståelse och rätt reaktion och bemötande.

SSTs analys
Erfarenhet
SST:s dialog med de trossamfund som vill utveckla sitt arbete för att värna demokratin mot
våldsbejakande extremism har under året stimulerat till samfunds stöd till ungdomar, föräldrar och
anhöriga. Arbetet befinner sig efter 2015 på utvecklingsnivåer som behöver fortsatt stimulans
liksom det fortsatta arbetet med att skapa kontakt mellan trossamfund och andra aktörer som
arbetar med att värna demokratin mot våldsbejakande extremism.
Konsekvenser
Behovet av fortsatt stimaulans ser SST som stort. Där god samverkan mellan trossamfund och
andra aktörer saknas behövs kontaktskapande åtgärder där förtroendefulla relationer finns till
många parter. Här kan SST vara behjälpliga. Arbeten som redan pågår är nödvändiga att följa för att
samla exempel och erfarenheter att förmedla till andra intresserade. Trossamfund som inte har
nationella funktioner utbyggda eller har resurser för att sprida kunskap och förmedla erfarenheter
behöver hjälp med detta. Analyser för varje projekt kommer att ske men en sammanhållen bild av
trossamfundens insatser behöver också skapas och förmedlas. Projekten kan finansieras från olika
håll och sammanställda analyser och slutsatser blir därför inte kompletta genom finansiärers och
uppdragsgivares slutrapporter. Det finns ett fortsatt behov av SST:s roll som stimulerande utvecklat
arbete, kunskaps och erfarenhetssamlande och förmedlare av en större bild av trossamfundens
utvecklade arbete för att värna demokratin mot våldsbejakande extremism.

Sammanfattning av nätverksmöte och rådslag gällande det pågående arbetet
mot våldsbejakande extremism
Den 16 december 2015 inbjöd SST de islamiska riksorganisationerna till ett nätverksmöte och
rådslag gällande det pågående arbetet mot våldsbejakande extremism. Syftet med rådslaget var att
lyfta det arbete som görs, inspirera och diskutera de utmaningar som riksorganisationerna och SST
ser. Under mötet lyfte SST också och informera om hur myndigheter i Sverige arbetar mot den
våldsamma högerextrema grupper och individer som hotar muslimska församlingar.
Under mötet diskuterades både hur trossamfundens vanliga, kontinuerliga verksamhet kan bidra
till att värna demokratin och motverka våldsbejakande extremism, men också vilka specifika initiativ
och projekt som pågår eller är i startgroparna. Vidare diskuterades också vilka utmaningar och
problem som man identifierar idag relaterat till detta ämne. SST redogjorde också för hur
myndigheten har att verka i denna fråga och hur myndigheten samverkar med Samordnaren mot
extremism. Ifråga om hur den vanliga verksamheten kan bidra till att värna demokratin och
motverka våldsbejakande extremism lyftes följande exempel av gruppen:
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Nätverksmötet den 16 december 2015. Foto: Mohamed Shaltout









Församlingar arbetar brett för att människor ska känna sig trygga och involverade i samhället,
vilket på sikt förhindrar radikalisering.
Tryggheten springer ur deltagandet i det dagliga församlingsarbetet, när de deltar i kurser och
undervisning
Imamernas predikningar om fred och positivt samhällsengagemang
Det fredliga språkbruk islamiska förbund och församlingar står för bidrar positivt
Förbereder och hjälper medlemmar till anpassning i samhället, att upptäcka och samarbeta med
andra muslimska organisationer
Islamiska förbund och församlingar ser det som sin uppgift är att värna livet, värna freden.
Har under en längre tid betonat för ungdomar vikten av att utbilda sig vilket har gett resultat
och många har studera vidare.

Ifråga om vilka specifika initiativ och projekt som varit, pågår eller är på gång relaterat till att
motverka våldsbejakande extremism lyftes följande exempel av gruppen:










2010 bildades Sveriges Imamråd som varit mycket aktiva, med 80 imamer i nätverket. Senast en
konferens där temat var våldsbejakande extremism och dess konsekvenser för individer och
samhället. Imamrådet går ut med budskapet att det är en religiös plikt att motverka
våldsbejakande extremism. Islam har ett fredsbudskap och talar för gemenskap och acceptans.
Ibn Rushd har per brev erbjudit sammordnare i kommuner att tillsammans arbeta för att
lokalisera problemet och se vad man kan göra tillsammans – men ingen reaktion, inget svar.
Ibn Rushd kommer att ha ett projekt för ungdomar med Fryshuset och Forum för levande historia
med förebyggande arbete.
IslamAkademin gör ett gott arbete med folkbildning. Vi har haft tre utbildningskvällar om ISIS
ideologi. Boken är en hjälp för församlingsledare och kan fungera som en handledning och
vänder sig till en bred publik. Kommer snart på svenska.
Muslimska församlingen i Fisksätra har projektarbete men har nu ett på gång. Började med att
två somalier reste till Syrien och en stupat. Har nu ett gemensamt projekt med den somaliska
föreningen i ett gott samarbete med polisen. Huvuduppgift att kartlägga personer i riskzonen.
Viktigt att lära medlemmar att möta andra riktningar, religioner, kulturer.
År 2000 bildades The Federation of Islamic Organisations in Europe (FIOE), där Islamiska
Förbundet i Sverige ingår. Ett fördrag undertecknades 2002 som beskriver hur muslimer bör
agera och leva i Europa.
IKC Rinkebys projekt mot extremism med ett samarbete mellan föreningen, polis, socialtjänst
och lokal medborgarvärdar
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ISS har gjort offentliga uttalanden vid flera tillfällen i flera medier, bland annat efter
Parisattentaten. Tar de tillfällen som ges, men plats och möjlighet ges inte alltid.
ISS har arbetat med en principdeklaration i flera år som nu finns i tryck som ger
Shiamuslimernas syn på MR, demokrati, sociala frågor, extremism, etc.
Skulle behöva minst två månader för att redogöra för vad de organisationer jag är involverad i
för att berätta vad de gör! Senast har jag hållit tre föreläsningar om våldsbejakande extremism.

Ifråga om vilka utmaningar och problem som man identifierar idag relaterat till detta ämne lyfte
gruppen upp följande punkter:














Samordnaren mot extremism har bristande förståelse för hur församlingarna tänker.
Samordnaren har också en förenklad förklaringsmodell, vilket leder till problem
Svenska folket och media håller muslimerna ansvariga för det som sker. Är numer ofta rädd,
och rädd för mina barns situation.
Många som utför terrordåd har bakgrund i missbruk och kriminalitet. Behövs förebyggande
arbete där. Utanförskap är en viktig grogrund för radikalisering.
Man går inte till Svenska kyrkan och fråga vad de gjort för att förhindra Knutby! Vi kan inte
hållas ansvariga för det som sker, och vad som skett tidigare.
Vi kan inte säga: ”Det är inte vi”! Våldsbejakande extremism är vårt problem då personerna
kallar sig muslimer. De finns runt omkring oss och rekryterare finns överallt.
Bristande vaksamhet i församlingarna.
Det är inte självklart att alla är emot extremism. Vi behöver vara tydliga om att vi inte backar
upp våldsbejakande extremism.
Det behövs handledningsplan både för församlingsledare och för församlingar.
Det behövs en gemensam deklaration från muslimer i Sverige, vi kan inte säga att det inte är
vårt problem. Vi är medskyldiga till att inte gett ideologiska vapen att stå emot IS.
Vi behöver fokusera på det vi har gemensamt. Se det grundläggande, vi är mot våldet och för
mänskliga värden. Det är så lätt i att peka ut felen och förkasta den andre och den ”felaktiga”
tolkningar. Muslimer behöver lära sig att tala med varandra.
Var finns de som företräder den muslimska lärdomstraditionen och som vägleder ungdomarna
hur man tolkar koranen och haditherna? Behövs fler, nu gör många sina egna tolkningar.
Verser ut Koranen dras ur sitt sammanhang, okunskap hur man tolkar. Många som rekryteras
har ingen bakgrund i moskéer.

DELTAGARE I MÖTET REPRESENTERADE FÖLJANDE ORGANISATIONER
FIFS och Sveriges Imamråd
SMF och Fisksätra moské
Aysha moské / IslamAkademin
IKUS
ISS och Svenska islamiska unionen
Ibn Rushd studieförbund
FIFS och Märsta shiamoské
SIF och Islah-mosken
Sveriges unga muslimer
SST
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Exempel på initiativ som nämnts på nätverksmötet och SST följt under 2015
Sveriges imam-råds nionde konferens
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IKC Rinkebys projekt mot extremism :

44

Redovisning av regeringsuppdrag Värna demokratin 2015

Muslimerna i Fisksätra och Somaliska föreningen :
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IslamAkademin och Aysha moskéns föreläsningsserie:
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Islamiska förbundet i Järvas projekt Waano:
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