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”Bara att mötas här, i respekt och 
 öppenhet, är i sig ett litet mirakel”
MALMÖ
■ I kippa, keps och 
 nunnedok möts delta-
garna för att lära och 
diskutera himmel och 
jord. 

Tjugo ledare för  olika 
trossamfund i Skåne 
 utbildas under våren 
i demokrati och sam-
hällskunskap.

– Håll inte bara guds-
tjänster. Det är viktigt att 
ni hjälper till att bygga bro-
ar, mellan ungdomar med 
olika religioner, och också 
mellan religiösa ungdo-
mar och samhället därute, 
som inte är religiöst, säger 
18-åriga Fatima Ayyad.

Åhörarna, ett tjugotal le-
dare i vitt skilda trossam-
fund, nickar och applåde-
rar. De religiösa ledarna 
har samlats på Fryshuset 
för att ta del av arbetet 
i ”Tillsammans för Sveri-
ge”, ett treårigt projekt med 
syfte att motverka främ-
lingsfientlighet och rasism 
samt att visa på religion 

som en väg till integration 
och förståelse.

Mötet är en del i en ny, 
regeringsfinansierad de-
mokratiutbildning för tros-
samfundsledare som ar-
rangeras av Nämnden för 
statligt stöd till trossam-
fund, SST.

Redan i januari  i fjol börja-
de Pär Götefelt på Botkyr-
ka folkhögskola intervjua 
ett stort antal trossam-
fundsledare för att kart-
lägga behoven.

– Jag har lagt upp kurs-
innehållet utifrån de sam-
talen. Det blir en kompe-
tensutveckling utifrån de 
behov samfunden har.

Utbildningen består av 
tio mötesdagar, varje gång 
på olika platser med an-
knytning till utbildnings-
dagens innehåll, och avslu-
tas med en övernattning 
på Sundsgården i juni på 
 temat familjerätt. Mel-
lan mötesdagarna ägnar 
sig deltagarna åt självstu-
dier och reflektion kring 

ämnen som samhällskun-
skap, mänskliga rättighe-
ter och, som idag, barn och 
unga.

I Malmö sökte  över 50 per-
soner till de 20 platserna. 
Utbildningen är efterläng-
tad, säger Mohammed Ha-
limeh.

– Vi bor tillsammans här, 
i Sverige, i Skåne, de flesta 

av oss i samma stad. Vi be-
höver träffas och få bort ra-
sismen mellan oss, lära oss 
hur andra tänker och lära 
oss om Sverige.

Han hoppas få  användning 
för de nya erfarenheterna 
i arbetet som ungdoms-
ledare på Salsabil kultur-
center.

– Vi har ett projekt med 

ungdomar från Rosengård; 
vi vill visa dem hur man 
 lever lugnt i Sverige utan 
problem och kriminalitet. 
Visa att det är viktigt att 
lära sig om samhället och 
vara involverad. 

Syster Celine, priorinna 
i Sankt Dominikus kloster 
i Rögle, uppskattar mötena 
med andra trosbekännare.

– Det är viktigt att vi får 

lära känna varandra i våra 
olikheter. Bara att mötas 
här, i respekt och öppen-
het, är i sig ett litet mirakel.

Som ett utbildningsmo-
ment får deltagarna funde-
ra i grupp: hur är man en 
bra gäst? Och en bra värd?

Salahuddin Barakat,  fri-
lansande imam från Imam-
akademin i Malmö, har ut-
ifrån gruppens diskussio-
ner ritat värden med sto-
ra öron, lyhörd för gästens 
behov.

– Vi kanske ska rita gäs-
ten som sittande, ödmjuk. 
Med ena handen på hjärtat 
i tacksamhet och den and-
ra utsträckt för att ge, före-
slår han.

DEMOKRATIUTBILDNING

FAKTA

Utbildningen av 
 trossamfundsledare
■ Regeringen beslutade den 
23 januari att ge Nämnden för 
statligt stöd till trossamfund, 
SST, i uppdrag att utbilda tros
samfundsledare i demokratin 
och samhällskunskap. 
■ Utbildningen hålls i Stock
holm, Göteborg och Malmö 
och riktar sig till trossamfunds
ledare som inte har svensk 
skolbakgrund.
■ Syftet är att skapa fördjupat 
engagemang och få ut viktig 
samhällsinformation.

Mellanmänskliga möten är en av vinsterna med demokratiutbildningen, tycker Syster Celine (till höger), här i samtal med (från vänster) Christine Dovborn från Koptiska församlingen i  Malmö, 
Johan Aksaleem från Mandeiska församlingen i Lund och Urban Hermansson, pedagog på Sensus.

Per Götefelt, utbildningsansvarig på Botkyrka folkhögsko-
la, har tagit fram utbildningen utifrån samtal med ledare för 
 olika trossamfund.
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