Unikt och banbrytande
när kvinnor leder vägen

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

P

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

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

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

nämnden för statligt stöd till trossamfund • årsbok 2017

tiokra
Dem ojekt:
pr
apstorsk för
n
e
M
ra m
prog nnor
kvi

årsbok 2017 • nämnden för statligt stöd till trossamfund

9

Unikt och banbrytande
när kvinnor leder vägen

tiokra
Dem ojekt:
pr
apstorsk för
n
e
M
ra m
prog nnor
kvi

Hanna Gerdes, MR-jurist med uppdrag att processleda SSTs satsning
för kvinnor.
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Det var precis det som behövs inom vår
”församling
där det är män som dominerar.
Jag har nu en helt annan syn på mig själv
och min kapacitet.

”

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

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

i maj 2017 fortsätter samtalen om kvinnors inflytande och delaktighet. Delaktig, stark
och synlig startar upp en ny omgång. Förhoppningen är att nu möjliggöra ett än skarpare mentorskapsprogram för att stärka kvinnors nätverk mellan trossamfunden och stärka kvinnors inflytande. l
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Hanna Gerdes, MR-jurist med uppdrag att
processleda SSTs satsning för kvinnor
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