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Resurscenter – för utvecklande av interreligiösa metoder och värdegrundsbaserat
dialogarbete.
Kort	
  sammanfattning
Syfte: Genom att etablera ett interreligiöst resurscenter vill Fryshuset tillsammans med ett flertal
samarbetsaktörer bidra till att göra Sverige och världen till en säker plats med religiös och kulturell
mångfald. Med ungas levnadsvillkor i centrum kommer resurscentret arbeta för att öka respekt och
ömsesidig förståelse mellan människor med olika religiösa- etniska- kulturella och socioekonomiska
bakgrunder. Utifrån mänskliga rättigheter skall centret verka för att skapa tillitsfulla relationer som
bygger på ett ömsesidigt lärande där fokus ligger på att samla kunskap, ta fram och sprida metoder samt
söka lösningar på problem som gemensamt identifieras i samhället.
Mål:
1. Under tre år bygga relationer med olika aktörer för att skapa förutsättningar för ett
interkulturellt/religiöst resurscenter.
2. Bidra till att minska segregation genom att utifrån våra mänskliga rättigheter söka gemensamma
lösningar, lyfta fram ”best praxis” och kunskap om interreligiösa metoder som kan minska
främlingsfientlighet och rasism och förebygga att unga hamnar i destruktiva och våldsbejakande
miljöer.
3. Skapa utbildningsprogram och metoder som kan användas av olika kommuner i skola, socialtjänst,
kriminalvård samt av organisationer, näringsliv och samfund i deras mångfaldsarbeten.
Målgrupp: Den primära målgruppen är unga i åldern 16-25 år. Den sekundära målgruppen är
professionella och ledare inom kommuner, religiösa samfund, näringsliv, skola eller ideella
organisationer som dagligen i olika sammanhang möter, utbildar och tar hand om unga eller genom sina
beslut påverkar ungas livsvillkor.
Metod:
1. Genom värdegrundsbaserat dialogarbete som bygger på våra mänskliga rättigheter, etablera en
gemensam plattform där man inventerar vilka erfarenheter de olika samarbetsaktörerna har och vilka
kompetenser som finns i resurscentrets nätverk.
2. Använda de unga som genomgått TFS utbildning som en kunskapsresurs och som metodutbildare.
3. Med hjälp av workshops, seminarier och konferenser sammanföra och bygga vidare på kunskap och
metoder som används av olika aktörer som ingår i resurscentrets nätverk både i Sverige och utomlands.
4. I takt med att gemensamma problemområden identifieras kommer projektet även ta fram egna metoder
och delprojekt som ska erbjudas i form av utbildningar och rapporter till projektets sekundära målgrupp.
5. Resurscentret ska därefter byggas upp kring utbildnings- och kunskapsverksamheten och finansieras
steg för steg i ökande grad av de deltagande aktörerna och av intäkter från verksamheten. Det är viktigt
dock att ha en initial prövoperiod då verksamheten är ekonomiskt oberoende för att kunna identifiera
vilka samarbetsområden som är möjliga och relevanta att arbeta inom.
1. Projektbeskrivning
1.1 Bakgrund:
Varför är det viktigt att starta ett resurscenter?
Sverige beskrivs som ett av de mest sekulariserade länderna i världen, där intresset och kunskapen
om religion hos majoritetsbefolkningen är låg. Samtidigt har det religiösa landskapet de senaste
decennierna blivit mer komplext. Från att ha varit ett religiöst homogent land med en stark
statskyrka, lever vi idag i en religiös/kulturell mångfald, där religionen för många minoritetsgrupper
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spelar en mycket viktig roll. Sverige har förändrats och det är inte endast de nya svenskarna som
söker ny samhörighet och identitet utan också de som bott i Sverige hela sitt liv behöver bearbeta
och ta till sig ny kunskap. Om den religiösa och kulturella mångfalden hanteras på ett konstruktivt
sätt kan den bygga sammanhållning och socialt kapital men om den lämnas ouppmärksammad och
utan analys kan den leda till sociala spänningar, intolerans och konflikter.
Segregationen har de senaste 20 åren ökat.1 Det är både en socioekonomisk skillnad mellan olika
områden men också en etnisk skillnad vilket har lett till att det finns grupper som sällan möts
ansikte mot ansikte för att utbyta erfarenheter och tankar. Det ger grogrund för att
konspirationsteorier och fördomar om ” de andra” växer. Polarisering och utanförskap i Sverige
men också konflikter i olika delar av värden, bidrar till att unga riskerar att dras mot ytterligheter,
till extrema och våldsbejakande miljöer som inte accepterar demokratins spelregler.
De senaste åren har de populistiska, främlingsfientliga och nationalistiska partierna nästan
fördubblats i Europa. Rasismens utbredning och organisering är ett hot mot våra mänskliga
rättigheter. Både globalt och på nationell nivå ställs olika grupper och religioner mot varandra.
Religiösa hatbrott ökar i Sverige. Judiska institutioner, kyrkor och moskéer utsätts för vandalisering
och skadegörelse; människor trakasseras och attackeras för att de bär religiösa symboler. En
betydande teori inom forskning kring främlingsfientlighet utgår från att främlingsfientlighet uppstår
vid upplevelsen av hot från andra grupper, socialt, kulturellt eller ekonomiskt. När segregationen
ökar, växer också fördomar och negativa attityder som en ursäkt för att kunna upprätthålla den
sociala ordning där vissa grupper dominerar över andra både ekonomiskt och socialt.2
Det finns forskning som visar att sociala relationer är det mest effektiva sättet att förhindra
fördomar och negativa attityder gentemot andra grupper3 Forum för levande historia har gjort
undersökningar om svenska gymnasieungdomars inställningar till olika grupper (Den mångtydiga
intoleransen 2010) som visade att ungdomar som hade en eller flera vänner som var afrikan, jude,
muslim eller rom oftare var positivt inställda till personer med dessa bakgrunder jämfört med dem
som saknade vänner med dessa bakgrunder. Sambandet var starkast för vänner med muslimsk
bakgrund och bedömning av muslimer i allmänhet.
Religionerna är varken den enda orsaken eller lösningen på olika konflikter men för att motverka
förenklingar och fördomar krävs möten över religionsgränserna och ett fördjupat samarbete och
dialog med det civila samhället. Istället för att ställa den ena minoritetsreligionen mot den andra
har vi sett att religion kan användas som en resurs i mötet mellan unga från olika segregerade
grupper.4 Genom ett interreligiöst värdebaserat dialogarbete kan man tillsammans analysera
rasismens strukturer, identifiera konfliktytor, lyfta fram goda exempel och hitta gemensamma
lösningar. Ett resurscenter kan bidra till att det skapas gränsöverskridande möten där olika barriärer
och fördomar kan bearbetas och nya handlingsalternativ kan synliggöras. Genom ett resurscenter
finns det möjlighet att samla in metoder, arbeta fram nya metoder och sprida dem i olika nätverk
vilket på längre sikt leder till en ökad kompetens och professionellt hanterande i mötet med unga av
olika bakgrund.
Vad görs och vad har tidigare gjorts för målgruppen inom området av oss och av andra
aktörer?

1

http://www.dn.se/nyheter/sverige/rika-omraden-blir-rikare-invandrartata-far-fler-invandrare/
Jackman, Mary R., and Michael J. Muha. (1984) "Education and Intergroup Attitudes: Moral Enlightenment,
Superficial Democratic Commitment, or Ideological Refinement?" American Sociological Review 49 (December):
751-769.
3
Crisp, Richard J. & Turner, Rhiannon N. (2010). Essential social psychology. London: SAGE
4
Fryshusprojektet Tillsammans för Sverige har skrivit en metodbok utifrån sitt interreligiösa arbete: Tro, hopp
och fördom-religion som resurs i mötet med den andra. Rydinger & Tawalbeh 2014.
2
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Det finns alltfler exempel på hur samfund och andra organisationer samarbetar kring olika frågor på
lokal nivå i olika kommuner i Sverige. I Göteborg driver staden tillsammans med flera aktörer det
interreligiösa centret. I Malmö har man startat nätverket Open Skåne. I Eskilstuna har kommunen
just tagit ett initiativ till interreligiöst resursnätverk. I Fisksätra samarbetar man kring projektet
Guds hus där en moské och kyrka skall dela gemensamma lokaler och där Stadsmissionen också
bedriver det interreligiösa hjälpcentret Källan. I Botkyrka har man gått samman i interreligiösa
nattvandringar. För tre år sedan tog ärkebiskopen initiativ till SIR - Sveriges interreligiösa råd, där
företrädare för olika religioner träffas några gånger per år för gemensamma överläggningar.
På Fryshuset kunde vi med hjälp av Arvsfonden starta det interreligiösa projektet Tillsammans för
Sverige (TFS). På många sätt var detta ett pionjärarbete och väckte stor uppmärksamhet när det
startade. Att medarbetare med kristen, muslimsk, hinduisk, judisk, buddistisk och sekulär bakgrund
dagligen har samarbetat kring unga med olika bakgrunder på Fryshusen i Stockholm, Malmö och
Göteborg har varit unikt i Sverige. Det har gett oss ett försprång och ovärderliga kunskaper och
metoder som vi vill ta med oss in i ett nytt projekt.
Under åren har TFS arbetat både med de unga och inom de egna arbetslagen för att identifiera
konfliktytor men också vilka områden man kan samarbeta kring. Viktiga frågor har varit; hur tar
man vara både på likheter och olikheter? Vilka fördomar finns mot min grupp/religion och vilka
fördomar har min grupp om andra? Vem står i maktposition och har tolkningsföreträde i olika
situationer? Hur ser kvinnors perspektiv ut? Projektet har även samarbetat med internationella
organisationer för att kunna utveckla metoder och arbetssätt exempelvis; CIEUX i Frankrike, Faith
house Manhattan i USA och Three Faiths Forum och Ethelburga i Stor Britannien. Genom
gemensamma konferenser har vi tagit initiativ till en gemensam europeisk plattform.
Arbetet har lett fram till att TFS idag har etablerat interreligiösa ungdomsutbildningar där man
tar vara på religion som en positiv resurs och använder metoder som bygger på identitetsarbete,
normkritik, mänskliga rättigheter, intersektionalitet, transversala övningar och studiebesök i
varandras religiösa miljöer; kyrka, moské, tempel och synagoga. Hittills har över 300 unga gått
utbildningen. På så sätt har goda ledare och förändringsagenter vuxit fram som tagit initiativ till
olika verksamheter som; demonstrationer, film, podcast, tjejgrupp, internationella
ungdomskonferenser, ungdomsutbyten, resor med mera. I TFS skolprogram ingår ett 30 tal
utbildade unga i en berättarpool där de åker ut 2-3 gånger i veckan med en berättarbuss till
skolklasser, fritidsgårdar, samfund och organisationer och ger sin bild av hur det är att växa upp
som kristen, muslim, hindu, jude, humanist mm i Sverige idag. Detta program har blivit mycket
populärt och har sammanlagt nått över 10 000 unga. De ungas frågor har lett fram till att TFS också
har startat religionsmottagningar där unga kan träffas, ställa frågor till vuxna som har metoder att
hantera fördomar och inte väjer för diskussioner om svåra ämnen.
Unga har även bidragit med sina perspektiv i utbildningsdagar och konferenser för vuxna som
möter unga; lärare, pedagoger, fritidsledare, socialarbetare och politiker. Hösten 2014 höll TFS en
konferens på Fryshuset i samband med att man släppte en bok om sina samlade erfarenheter och
metoder; Tro, Hopp och Fördom – religion som resurs i mötet med den andra. På konferensen
kom över 250 deltagare från hela landet som är intresserade av att arbeta interreligiöst. Det finns en
stor efterfrågan på metoder i hela landet. Boken har sålt i över 1000 exemplar och lett till att många
kommuner och institutioner gjort samarbetsavtal och större projekt tillsammans med TFS till
exempel; Hälsinglands museum, Eskilstuna kommun, Västerås stift, Bergs kommun, Helsingfors
kulturskola m fl.
Mårtensdalsgatan 2-8. Box 92022, 120 06 Stockholm. Tel:08-691 76 00. Fax: 08-691 76 02. Org nr: 802011-1582

2015-05-04

Sammanfattning
I takt med att TFS arbete utvecklats, har vi på Fryshuset insett att behoven av kunskap, praktiska
metoder och samarbetsmodeller för interreligiöst arbete är stort. De unga har deltagit i en
läroprocess där ny kunskap och metoder tagits fram som nu behöver komma beslutsfattare och
vuxna till del så att man kan ta fram bättre åtgärder och beslutsunderlag i olika sammanhang.
Det senaste året med olika konflikter i Mellanöstern och sedan händelserna i Paris, Chapel Hill och
Köpenhamn har än mer aktualiserat ett akut behov av att ta fram strategier, metoder och goda
exempel på hur vi kan arbeta tillsammans. Många kommuner, skolor, samfund och politiker har nu
börjat tala om vikten av att gå samman och arbeta förebyggande för att minska rasism,
antisemitism, antimuslimism och antiziganism men också för att skapa kunskap om hur vi kan
förhindra att unga dras in i destruktiva och våldsbejakande miljöer.
I Fryshusets olika ungdomsverksamheter i Malmö, Stockholm och Göteborg har vi stött på alltfler
unga som antingen har en vän, släkting eller själv funderat på att åka eller har åkt till länder i krig
för att göra en insats antingen med eller utan vapen. Vi har försökt bemöta detta på olika sätt;
genom att TFS haft samtal med unga och föräldrar, vi har ordnat minnesstund på fritidsgård för ung
som dött i krig, vi har i Göteborg samlat en grupp unga som vill åka ner till Syrien för att lyssna,
stötta och se på vilket sätt deras frustration över situationen kan användas på ett konstruktivt sätt.
Projektet Exit öppnade även en telefonlinje för anhörigstöd; Sy-rialize. Denna linje lade vi ner vid
årsskiftet på grund av resursbrist men också för att vi inser att vi behöver vara fler i detta arbete. Vi
behöver samla mer kompetens, kontakter och samarbeten med muslimska organisationer och med
andra aktörer som drar åt samma håll.
Vad vill vi göra nu?
Vi vill samla olika krafter och kompetenser i ett arbete som skall resultera i ett resurscenter för
interreligiöst, förebyggande värdegrundsbaserat dialogarbete. En gemensam plattform för
lösningar och metoder, där vi kan göra gemensamma uttalanden så att olika grupper inte spelas ut
mot varandra. I processen skall arbetet inom TFS med unga på individnivå användas som modell
för möten mellan organisationer och samfund. Genom att flytta arbetet till en mer strukturell nivå
vill vi nå de som på olika sätt fattar beslut och påverkar ungas livsvillkor. På det viset har vi
möjlighet att påverka ungas förutsättningar på en bredare front.
Vi har insett att ett sådant här arbete behöver ligga på en religiöst neutral plattform så att alla
känner sig välkomna. Fryshuset tar nu initiativ och planerar att vara huvudman för projektet under
de tre första uppbyggnadsåren men vi kan tänka oss att den fysiska platsen på längre sikt kommer
att vara någon annan stans än i Fryshusets lokaler. Vi har även förstått av våra samarbetspartners att
det kan vara en känslig fråga varifrån de ekonomiska resurserna kommer och därför har vi valt att
ansöka om medel hos Arvsfonden, som ju är en neutral och opolitisk myndighet. Vi har redan nu
tagit olika kontakter och vi har samarbetsorganisationer och aktörer som gjort en avsiktsförklaring
att finnas med i processen.
Med oss in i arbetet tar vi;
Erfarenheter och metoder från TFS där vi har utbildat över 300 unga ledare som nu kan finnas med
i arbetet med att utbilda vuxna i olika sammanhang. Men vi har också tillgång till Fryshusets
kompetens från andra projekt. Exempelvis Lugna gatan som har stor kännedom om vad som
händer på våra gator och i olika ungdomsgäng, Exit och Passus – som arbetat med såväl avhoppare
från vit makt rörelse och kriminella gäng. Barn till ensamma mammor –som har erfarenhet av hur
Mårtensdalsgatan 2-8. Box 92022, 120 06 Stockholm. Tel:08-691 76 00. Fax: 08-691 76 02. Org nr: 802011-1582

2015-05-04

man arbetar med familjestöd, Cides –som arbetar med problem och frågeställningar som rör unga i
destruktiva subkulturer.
Olika aktörer som har gjort en avsiktsförklaring om att de vill ta ansvar och samarbeta;
Svenska kyrkan kommer stötta processen ekonomiskt och med erfarenheter, kontaktnät, där
ärkebiskopen lyfter fram interreligiöst samarbete som en av de viktigaste frågorna.
Riksorganisationerna Sveriges Muslimska Råd och studieförbundet Ibn Rushd bidrar med
kunskap, erfarenheter, pedagogik, lokaler samt kontaktnät med olika muslimska organisationer.
Judiska församlingen i Stockholm – bidrar med kontaktnät, erfarenheter och kunskap.
Stadsmissionen bidrar ekonomiskt genom att beställa utbildningspaket och vill ta ansvar för att
centret efter tre år driver en permanent verksamhet.
Stockholms stad har tagit del av förarbetet och kommer stötta en långsiktig verksamhet.
Utöver dessa samarbetsaktörer kommer vi även samarbeta med;
Unesco –Lucs - bidrar med forskning, sitt nätverk och erfarenheter både nationellt och
internationellt.
Unga Dharmiska organisationen, där unga sikher, buddhister och hinduer är engagerade.
Forum för levande historia som har fått i uppdrag att arbeta mot rasism i skolor över hela Sverige
kan bidra med kontakter, samarbetsformer och aktuell forskning. Planer på gemnsamt samarbete
med TFS skolprogram i Skåne pågår.
Anna Lindh-stiftelsens svenska nätverk som också är del av ett större internationellt nätverk i
MENA regionen.
Studieförbunden; Sensus, Bilda -som både kan bidra med metoder, pedagogiska verktyg och
sedan sprida metoder.
SIR -Sveriges interreligiösa råd -ställer sig bakom ansökan och kommer på olika sätt stötta
bildandet av ett resurscenter.
SST -Nämnden för statligt stöd till trossamfund, har funnits representerat i TFS advisory board och
vill även följa arbetet in i nästa fas. SST kan utifrån sitt uppdrag som expertmyndighet bidra med en
aktuell lägesbild av situationen för trossamfunden i Sverige. SST har ett brett kontaktnät i och runt
samfundssverige som vi kan länka samman med detta projekt: religiösa ledare, forskare,
verksamhetsledare, själavårdare, myndighetsfolk.
Fryshuset har även flera internationella samarbeten och kontaktnät med organisationer som
arbetar med dessa frågor; CIEUX, Three Faiths Forum i London, RAN mfl.
1.2 Målgrupp
Vilka är projektet till för?
Ungdomar är centrum i allt vårt arbete. Den primära målgruppen är unga i åldern 16-25 år som på
olika sätt upplever att deras liv begränsas eller påverkas negativt på grund av människors
uppfattning om deras religiösa-kulturella-etniska identitet, samt unga som vill lära av olikheter och
vara med och bidra med sina erfarenheter i ett gemensamt mångfaldsarbete.
Vi kommer också rikta oss till unga i allmänhet genom vårt förebyggande arbete där vi håller
utbildningar och workshops i skolor, organisationer och samfund för att öka kunskapen kring frågor
som rör religion, rasism, antisemitism, antiziganisam, islamofobi och främlingsfientlighet.
Den sekundära målgruppen är professionella och ledare inom kommuner, religiösa samfund,
näringsliv, skola eller ideella organisationer som dagligen i olika sammanhang möter, utbildar,
anställer eller tar hand om unga och som genom detta påverkar deras liv.
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Vi vill också driva opinionsarbete och medvetandegöra organisationer, samfund, näringsliv,
myndigheter och kommuner om våra metoder så att de kan förändra negativa strukturer som
påverkar ungas förutsättningar att känna sig delaktiga och inkluderade i samhället.
Hur många vill vi nå?
Vi vill bygga upp vår verksamhet genom att vara där unga är och engagera dem i arbetet. Vi tänker
oss att inom olika delprojekt arbeta med minst 200 aktiva deltagande unga per år. Genom
skolprogram och workshops i samfund, ungdomsorganisationer och fritidsgårdar räknar vi med att
nå minst 5000 unga per år.
Vi vill också efterhand ta fram fler metodmaterial som böcker, filmer och annat material kan
spridas via sociala media. Vi hoppas att varje år nå minst 20 000 unga på detta vis.
I den sekundära målgruppen vill vi genom seminarier, konferenser och utbildningar nå minst 3000
lärare, samfundsledare politiker, projektledare, kommunanställda socialarbetare, poliser med flera
per år.
1.3 Mål
Effektmål
1. Under tre år vill vi skapa förutsättningar för ett permanent resurscenter, genom att bygga
relationer med olika aktörer och identifiera viktiga problemområden.
o Målsättningen är att detta center skall vara på plats och fullt fungerande senast
under hösten 2018.
o Senast våren 2016 ska tydliga samarbetsformer för centret ha arbetats fram
gemensamt av projektets samarbetspartners och ev. ytterligare relevanta aktörer.
o Senast hösten 2018 skall högskola eller universitet vara knutet till resurscentret för
långsiktig kvalitetssäkring av projektets kunskapsutveckling och utvärdering.
2. Ett nätverk byggs upp av olika organisationer, samfund och myndigheter med relevant
kompetens som löpande utbyter och producerar ny kunskap.
3. Gemensamma lösningar, metoder och aktiviteter tas fram som förebygger främlingsfientlighet,
rasism och att unga hamnar i destruktiva miljöer som kan leda till våld och utanförskap.
Erfarenheter och metoder kan användas av olika kommuner i föräldraföreningar, skola, socialtjänst,
kriminalvård, organisationer, näringsliv och samfund.
o Efter tre år skall minst 10 kommuner samarbeta med resurscentret och få stöd i sitt
interreligiösa arbete.
o Projektet ska ta fram minst två nya utbildningsprogram inriktat på olika vuxna
målgrupper som arbetar med eller påverkar unga och löpande hålla utbildningar
utifrån dessa
o Projektet kommer kontinuerligt ta fram material i form av skrifter, rapporter och
studiematerial som varje år kommer att publiceras antingen i pappersform eller på
nätet.

För mer detaljerade projektmål, se rubriken Mål- och tidsplan under 1.4 Metod.
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1.4 Metod: Hur ska vi nå dit? - vilka aktiviteter planerar vi och vilka ska delta?
Resurscentret vill bygga upp sin verksamhet kring ledorden; lära, dela och agera. Vi ska lära av
varandra, paketera kunskap och erfarenheter på ett sådant sätt så att de går att dela och sen agera på
denna kunskap i form av utbildnings och informationsarbete. Vi tillhandahåller kunskap och
metoder till våra samarbetsaktörer så att de i sin tur kan agera starkare och gemensamt kring våra
gemensamt identifierade sakfrågor.
Steg 1. Kartläggning av gemensamma sakfrågor och utmaningar
Vi först vill etablera en plattform för samtal om gemensamma nämnare och om utmaningar för de
olika religiösa grupperingarna som finns i Sverige. De olika samarbetsaktörerna gör tillsammans en
kartläggning/ behovsanalys utifrån sina respektive sammanhang och inventerar metoder som
använts och vad man ser för behov för att kunna möta de utmaningar som finns i samhället och som
berör dem. Erfarenhetsutbyten och kunskapsinhämtning görs också med internationella
organisationer. Vi vill att kartläggningen ska resultera i tre till fem konkreta
utmaningar/frågor/behov som projektet kan börja arbeta utifrån.
Målet är att arbeta förebyggande där kunskap om religioner finns med som en del av lösningen på
komplexa frågor i samhället. Aktörerna bär ett gemensamt ansvar att bidra med sina respektive
kunskaper, kontakter, erfarenheter för att skapa en gedigen och bred resursbank. Aktörerna skall
lägga en grund för hur det gemensamma arbetet sedan skall utformas och vem som har ansvar för
olika delar i processen.
Steg 2. Fördjupning kring sakfrågor och utformande av arbetsmetoder
Utifrån de identifierade arbetsområdena ska projektet sedan börja utforma sina arbetsmetoder
samtidigt som vi formulerar svar på våra frågor. Den huvudsakliga metoden för kunskapsutveckling
ska vara referensgruppsarbete/fokusgrupper varvat med nätverkskonferenser där referensgrupperna
och de sakkunniga presenterar sina frågeställningar för en större grupp berörda aktörer.
Referensgrupperna ska bestå av relevanta personer, unga och vuxna, lekmän och professionella,
som kommer att driva kunskapsutvecklingen. Arbetet leds av de tre sakkunniga och
ungdomskoordinatorn/utbildaren ansvarar för att unga inom TFS fortbildas och överför kunskap
från den primära målgruppen i Fryshusets verksamheter.
Arbetet med de första sakfrågorna kommer att vara piloter för det kommande resurscentrets
arbetssätt, och måste därför få ta tid. Målet är att de ska resultera i gemensamma
ställningstaganden, utbildningsmaterial och kunskap som kan presenteras för allmänheten och vara
utprövat i arbetet med de unga.
Steg 3. Spridning av kunskap och metoder
Projektet kommer att sprida sin kunskap genom fyra huvudsakliga kanaler.
1) Genom de nätverksworkshops som vi arrangerar löpande under kunskapsutvecklingen och
som främst riktar sig till personer som redan är insatta eller berörda av frågan och som kan
bistå i kunskapsutvecklingen.
2) Genom rapporter och material som blir resultaten av detta arbete och som sprids via nätverk
och i samarbetsaktörernas organisationer/nätverk.
3) Genom utbildningar utifrån materialen som riktar sig till personer som på olika sätt arbetar
med unga och påverkas av sakfrågorna, till exempel lärare, kommuntjänstemän och
näringslivsansvariga.
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o Utbildningarna kommer att hållas av de sakkunniga men också av de utbildade unga
ledare ifrån projektet som gått TFS ledarutbildning och som erhållit extra
utbildningskompetens. Dessa har också varit med i referensgruppsarbetet under steg
1 och 2.
4) Projektet kommer även arrangera årliga stora spridningskonferenser där vi presenterar
resultaten och arbetet för en bredare allmänhet.
Resurcentret kommer på så vis att vara en katalysator som genom workshops, seminarier och
diskussioner sammanför och bygger vidare på kunskap och metoder som används av olika aktörer
som ingår i resurscentrets nätverk både i Sverige och utomlands. Projektet kommer också att
utveckla egna metoder, aktiviteter, delprojekt och utbildningar som adresserar de problemområden
som identifierats.
Unga ledare och utbildare
Projektets metodik består till stor del av att unga ledare som har erfarenhet och utbildning i
interreligiösa metoder utbildar andra unga och vuxna. Därför kommer projektet genom en
ungdomskoordinator att satsa särskilt på att tillvarata ledarkompetens och utveckla den utbildning
som TFS tagit fram tidigare.
Vi har som utgångspunkt att för att kunna ta fram kunskap som är relevant för ungas situation
måste unga själva delta i utformandet av denna. De är därför ytterst viktiga under fas 1 och 2 i
projektet. Men för att de ska kunna göra detta på lika villkor som de professionella och vuxna
behöver de stöd och utbildning. Därför kommer vi kontinuerligt utbilda nya unga ledare som kan
delta i resurscentrets löpande arbete. Dessa unga kommer sedan också bli ambassadörer för
resurscentrets kunskap i sina respektive samfund och fungera som utbildare för resurscentret. Vi är
övertygade, och vår erfarenhet visar, att en utbildning är mycket effektivare om de som utbildar
själva är starkt förankrade i sakfrågorna.
Steg 4. Utformande av resurscentrets permanenta struktur och arbetssätt
Resurscentret ska byggas upp kring utbildnings- och kunskapsverksamheten och finansieras steg
för steg i ökande grad av de deltagande aktörerna och av intäkter från verksamheten. Det är viktigt
dock att ha en initial prövoperiod då verksamheten är ekonomiskt oberoende för att kunna
identifiera vilka samarbetsområden som är möjliga och intressanta att arbeta inom.
Projektet kommer att ta betalt för externa utbildningar och material från dag 1. Vi finansierar
utbildningar för våra unga ledare och utbildare men kommer att söka samarbeten och sponsring för
övrigt nödvändigt utbildningsarbete mot unga i till exempel skolor. Dock kommer vi att ta betalt för
alla våra rapporter, konferenser och utbildningar som riktar sig mot projektet sekundära målgrupp.
Detta för att redan från början bygga en struktur där vi gör oss stegvis oberoende av projektmedel.
Under projektets första två år kommer vi att upprätta metoder för insamling och
kunskapsframställning. Vi behöver projektstöd för att kunna göra detta med den kvalité och tid som
krävs för att kunna arbeta enligt trial-and-error metoden. Men när metoden är utvecklad räknar vi
med att snabbt kunna facilitera en ny sakfråga genom en etablerad rutin och leverera färdigt
material på kortare tid än vad vi kommer använda oss av i projektets inledning. Då kommer vi
också att tydligare börja koppla nya sakfrågor till färdig finansiering, det vill säga att de aktörer
som är intresserade av att använda vår kompetens för att lösa nya problem kommer också behöva
investera i att möjliggöra vårt arbete, antingen genom ett löpande verksamhetsstöd till resurscentret
eller via direkt finansiering till en särskild sakfråga.
I slutet av år tre kommer projektet förhoppningsvis att ha fasat över större delen av sin verksamhet
från projektmedel till verksamhetsstöd och intäkter från försäljning och utbildningsverksamhet.
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Mål och Tidsplan
Halvår 1
•

Projektet lanseras.

•

Hemsida startas och informationsmaterial tas fram.

•

Kartläggning av gemensamma frågor påbörjas med en nätverkskonferens.

•

Kartläggningen leds av de sakkunniga tillsammans med projektledaren och är klar i slutet
av halvår 1.

•

En utbildarutbildning tas fram och de första 15 unga ledarna utbildas för att kunna delta i
kartläggningsarbetet och det kommande referensgruppsarbetet.

Halvår 2
•

De första 3-5 gemensamma sakfrågorna identifieras utifrån kartläggningen

•

Referensgrupper tillsätts kring respektive sakfråga bestående av sakkunniga, unga,
professionella och andra relevanta aktörer som kan bidra med konkret kunskap till arbetet

•

En större nationell spridningskonferens arrangeras med ca 150 deltagare där de fem
sakfrågorna och de gemensamt identifierade frågeställningarna presenteras. Detta fungerar
som en kickoff för arbetet med referensgrupperna.

•

Referensgrupperna arbetar genom trial-and-error metodik med att utveckla kunskap och
arbetsformer för sitt arbete

•

Två mindre nätverkskonferenser arrangeras för bredare nätverk av unga och vuxna med
relevant kunskap och intresse där information inhämtas till referensgruppsarbetet. Varje
konferens har ca 50 deltagare.

Halvår 3
•

Referensgruppernas arbete fortsätter men börjar närma sig konkreta förslag. Deras arbete
fokuserar mer på paketering och spridning för att ta fram rapporter, utbildningspaket och
seminarieupplägg.

•

De första unga utbildarna lär sig utbilda utifrån referensgruppernas material

•

De första utbildningarna testas på utvalda testgrupper, till exempel anställda och ideellt
aktiva i de olika samarbetsorganisationerna

•

Rapporterna skrivs av de sakkunniga.

•

Två nätverkskonferenser arrangeras för att plocka in input till referensgruppernas arbete

•

Utbildningarna och rapporterna marknadsförs och säljs externt. Minst 5 utbildningar säljs
per termin med 15 deltagare per gång och minst 200 exemplar av rapporterna säljs.

Halvår 4
•

En större nationell spridningskonferens arrangeras då de första färdiga rapporterna
presenteras och de första utbildningarna hålls för externa deltagare. Input hämtas på
metoder och innehåll för det fortsatta arbetet

•

Det första referensgruppsarbetet utvärderas och dokumenteras för att säkra metoden
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•

Terminens nätverksträffar fokuserar på att identifiera nya sakfrågor som projektet ska
beforska och titta närmare på.

•

3-5 nya sakfrågor identifieras och nya referensgrupper tillsätts

•

Utbildningarna och rapporterna marknadsförs och säljs externt. Minst 10 utbildningar säljs
per termin med 15 deltagare per gång och minst 200 exemplar av rapporterna säljs.

Halvår 5
•

Då referensgruppernas metod nu är utvecklad och utvärderad kommer deras arbete att gå
snabbare. De kan redan under halvår fem börja gå in i dokumenterings- och
nedskrivningsfasen.

•

Två nätverkskonferenser arrangeras för att utveckla sakfrågorna och för att börja diskutera
hur projektet ska överföras till permanent verksamhet

•

Nya rapporter och utbildningspaket tas fram utifrån de nya sakfrågorna

•

Nya ungdomsutbildare utbildas vid behov och de utbildade ungdomarna erhåller utbildning
i de nya utbildningspaketen

•

Utbildningarna och rapporterna marknadsförs och säljs externt. Minst 20 utbildningar säljs
per termin med 15 deltagare per gång och minst 300 exemplar av rapporterna säljs.

Halvår 6
•

En sista spridningskonferens arrangeras i projektet för att presentera projektets resultat och
det kommande resurscentrets arbete.

•

Utbildningarna och rapporterna marknadsförs och säljs externt. Minst 20 utbildningar säljs
per termin med 15 deltagare per gång och minst 300 exemplar av rapporterna säljs.

•

Nya ungdomar utbildas vid behov

•

Allt projektfokus läggs på att säkra metoder och på att styra upp verksamhetsstrukturen så
att den kan bilda en självständig organisation.

•

Resurscentret startas och pilotprojektet läggs ner. Verksamheten och alla arbetsmetoder förs
in i detta.

2. Vad är nyskapande och utvecklande med projektet?
I många så kallade integrationsprojekt eller interkulturella projekt glömmer man bort religionens
betydelse, man vågar inte ta tag i religiösa frågor, saknar kunskap eller har inte de kontakter som
behövs för att få med sig religiösa organisationer eller samfund. Därför är det nu nyskapande att
flera aktörer, samfund och organisationer går samman för att tillsammans identifiera utmaningar,
utbyta erfarenheter, kunskap och ta fram lösningar i form av gemensamma ”hands on metoder” och
delprojekt.
Det är nyskapande att resurscentret till stor del kommer att använda de unga som förebilder och
utbildare för vuxna. Genom TFS arbete har unga på många sätt kommit längre i att pröva metoder
och bryta erfarenheter över religionsgränser än många vuxna har. Helena Benaouda, ordförande i
Sveriges Muslimska Råd skriver i förordet i TFS metodbok; ”Där vi äldre generationens ledare
fortfarande trevar i okunskap om varandra, har den yngre generationen börjat en metodisk och
praktisk dialog. TFS har identifierat den interreligiösa dialogens svaga punkter och med ungdomlig
fart klivit förbi många av de utmaningar som vi äldre kämpar med.”
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Med vår kunskap från det interreligiösa arbetet där möten mellan unga på individnivå har varit vårt
fokus, kommer vi nu utveckla arbetet ett steg till och skapa möten mellan olika organisationer,
samfund, kommuner och näringsliv så att de i sitt arbete kan ta till sig mer kunskap, bearbeta
fördomar och använda interreligiösa metoder för ett mer inkluderande arbetssätt.
4. Redovisa hur målgruppen eller företrädare för målgruppen deltagit i projektplaneringen och
vilken roll de har under projektets gång.
Vårt primära mål är att förändra livsvillkoren för de unga som växer upp i vårt samhälle idag.
Under de tre år TFS har arbetat har det vuxit fram en grupp unga med interreligiös erfarenhet som
har utbildat sig och engagerat sig i TFS verksamhet. De kommer på olika sätt att ges utrymme att
engagera sig, delta i kunskapsutvecklingen och utbilda andra och på så sätt vara exempel och
föregångare i det arbete som vi bygger vidare för att ta fram metoder för de som på strukturell nivå
påverkar ungas utveckling och möjligheter att lyckas i samhället.
De olika samarbetsaktörerna bedriver också mycket ungdomsverksamheter och genom TFS
interreligiöst riktade arbete i skolor, ungdomsorganisationer och samfund - kommer de unga som är
den primära målgruppen fortsätta att vara i fokus och delaktiga i såväl inhämtande av kunskap som
i framtagandet av metoder. De unga kommer att vara representerade både i styrgruppen som i
referensgrupper för olika delprojekt.
Vad gäller den sekundära målgruppen, de som påverkar ungas livsvillkor, har vi exempelvis genom
vårt breda skolarbete en grupp lärare som vi kommer att använda som fokusgrupp/referensgrupp i
vårt arbete. Vi tänker att vi på liknande sätt kommer att skapa fler arbetsgrupper och fokusgrupper
för att pröva och ta fram relevanta metoder för olika målgrupper så som samfundsledare, Hrpersonal, fritidsledare, poliser, socialtjänst och näringsliv.
Vi har från Fryshusets sida uppvaktat företrädare för olika religiösa organisationer och samfund för
att bilda oss en första uppfattning om vad de gör, vad de har för behov och vilka problemområden
de skulle vilja att ett interreligiöst resurscenter skulle arbeta med. Flera av dessa aktörer kommer
antingen att finnas med som samarbetspartners eller i det nätverk som vi kommer att starta.
5. Hur ska verksamheten drivas vidare efter projekttidens slut?
Vid projektettidens slut kommer det finnas ett resurscenter på plats som tar vara på metoder och
erfarenheter som vuxit fram i form av skräddarsydda utbildningarna för lärare, HR-personal,
samfund, kommuner och näringsliv. Resurscentret kommer på så sätt att byggas upp kring
utbildnings- och kunskapsverksamhet och finansieras steg för steg i ökande grad både av de
deltagande aktörerna och av intäkter från verksamheten.
Vi kommer även att ha utbildat många unga och vuxna som i sina kommuner och organisationer att
vara en del av resurscentrets nätverk, detta ökar kännedomen och förtroendet för vår verksamhet,
vilket förhoppningsvis leder till fler uppdrag på sikt.
En affärsplan kommer att upprättas i projektets tidigaste fas för att i detalj beskriva hur
resurscentret ska fasas över från projektverksamhet till att bli en självförsörjande aktör.
Kortfattat kommer finansieringsmodellen att vila på tre ben som vi ser det i dagsläget. Det första
benet handlar om en gemensam finansieringsmodell där de deltagande samarbetspartnerna i detta
projekt får möjligheten att gå in som huvudsponsorer av resurscentret. De erbjuds därigenom till
exempel plats i styrgruppen, möjlighet att påverka innehållet i rapporterna och utbildningarna samt
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möjligheten att utbilda ett antal av sina egna anställda och ideella i projektets utbildningar till en
mycket lägre kostnad. Att gå in finansiellt ska inte vara ett krav, snarare en möjlighet.
Det andra är de rapporter och de utbildningsprogram som resurscentret kommer att producera.
Dessa kommer förhoppningsvis att produceras löpande och uppdraget att ta fram metoderna
kommer primärt att ligga på de tre sakkunniga som vi vill anställa. Vår förhoppning är att kunna
arbeta till viss del uppdragsbaserat där resurscentrets sponsorer och samarbetspartners gemensamt
går in och finansierar framtagandet av material och rapporter kring olika för dem relevanta
sakfrågor. På detta vis ges också möjligheten att ta fram rapporter och material kring frågor som
inte är lika prioriterade av alla samarbetspartners men också att ta fram rejält genomarbetade
material som alla parter backar upp tillsammans.
Det sista benet utgörs av att resurscentret bedriver en omfattande försäljnings och
utbildningsverksamhet baserad på den kunskap och de metoder som utvecklas. I och med att
resurscentret primärt vänder sin verksamhet mot vuxna som arbetar med och kring ungdomar och
inte mot ungdomarna själva så kan vi på ett helt annat sätt än vad TFS har kunnat, faktiskt ta betalt
för våra utbildningar. Genom att delvis rikta en del av våra utbildningar mot köpstarka grupper som
näringsliv, kommuner och organisationer kan vi finansiera verksamhet som kan subventioneras mot
unga och skolväsendet. Alla rapporter som tas fram kommer också att säljas för att ytterligare
generera intäkter.
Utöver detta planerar vi att möjliggöra för andra intäktskällor, exempelvis möjligheten för
privatpersoner, samfund och företag att ge gåvor och bidrag till centret, insamlingskampanjer och
liknande.
6. Projektorganisation
Uppdragsgivare
Just nu har Fryshuset, studieförbundet Ibn Rushd, Sveriges Muslimska Råd, Svenska kyrkan,
Judiska församlingen, och Stadsmissionen gjort en avsiktsförklaring att finnas med i processen och
ta ett gemensamt ansvar för att starta ett resurscenter. En samtalsprocess har även inletts med
Stockholms stad kring en avsiktsförklaring. Dessa samarbetsaktörer utser vilka som skall ingå i en
styrgrupp och fastställer styrgruppens ansvar. De skall identifiera intressenter och förbereda
organisationen på projektresultat. De olika samarbetsaktörerna kan efter hand ändras eftersom
målet är att fler samarbetspartners knyts till projektorganisationen inför resurscentrets start.
Projektgrupp
Vi tänker att verksamheten efterhand kommer att utvecklas och att fler kompetenser knyts till det
interreligiösa resurscentret – men för att kunna starta upp behövs en bred kompetens och
erfarenheter från olika religiösa traditioner. Till att börja med inriktar vi oss på de största
religionerna i Sverige och de som det finns stora spänningar emellan. Vi ser behov av;
• En projektledare på 100 % med ansvar för att projektet drivs och genomförs enligt
angivna direktiv, mål, budget och tidplan. Projektledaren ansvarar för arbetsledning
samordning och kommunikation såväl utåt som inåt.
• En ungdoms/ utbildningskoordinator på 100% som har kontakt med ungdomarna och
kan vara en brygga mellan den interreligiösa ungdomsverksamheten,
utbildningsverksamheten och kunskapsutvecklingen. Ungdomskoordinatorn ansvarar för
utbildningen och rekryteringen av unga som sedan kan finnas med och utbilda vuxna i olika
sammanhang. Koordinatorn ska också tillsammans med de övriga anställda och
ungdomarna ta fram nya utbildningspaket.
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•

•

Tre stycken sakkunniga på 100% vardera, som skall ha kunskap och kontakter i de
respektive judiska, kristna samt muslimska traditionerna/samfunden. De ansvarar
tillsammans för att ta fram kunskap och rapporter, hålla sig a jour med ny forskning och
metodutveckling, strategier och anknytningen av universitet/högskola till resurscentret.	
  
En projektföljeforskare som ansvarar för fortlöpande extern utvärdering/ läroprocess i
projektet från start till mål. Har dialog med projektledare och styrgruppen och kommer med
inspel som kan utveckla projektet och förbättra chanserna att nå målen. Ser till att det
innovativa i projektet tas tillvara och att resultaten sprids och återförs i olika sammanhang.	
  

Styrgrupp
Styrgruppen har ansvaret för projektets planering, kontroll och styrning då det gäller resurser och
sakinnehåll. Den skall pröva och godkänna de planer som utarbetas av
projektledaren/projektgruppen. Den skall följa och stödja projektet och verka för att det genomförs
på ett effektivt sätt och i enlighet med uppdragsgivarens intentioner.
Referensgrupp
Projektledaren/styrgruppen ska löpande komplettera sina kunskaper med en eller flera
referensgrupper för att t ex få praktiska synpunkter, ett stöd till projektledaren/ styrgruppen. De kan
även vara en tillgång i förankringsarbetet. Referensgrupper kan både vara långsiktiga eller tillsättas
när som helst för en kortare period under projekttiden som ett sätt att samla in kunskap eller
information kring en särskild sakfråga eller metod som ska utvecklas. Målet är att ständigt arbeta
med målgrupperna i kunskapsutvecklingen genom att de konkret deltar i skapandeprocesserna.
Samverkan
Samverkan är viktigt och skall ske med de enheter/funktioner som påverkas av projektet. Ofta är
det fler intressenter än vad man från börja trott som påverkas av projektresultatet och det är viktigt
att dessa blir identifierade och informerade om eller involverade i arbetet. Detta ska ske löpande
genom nätverkande, referensgruppsarbete och genom de konferenser som projektet kommer att
arrangera.
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