Alla religioner möts på Fryshuset
Fryshuskyrkans präst Maria Kjellsdotter-Rydinger är
initiativtagare till projektet ”Tillsammans för Sverige”
(TSM) som arbetar med att mötas över
religionsgränserna. Det är ett treårigt projekt som
ligger under Fryshuset, fokus ligger på ungdomar och
hur man kan stärka dem i deras trosuppfattning. TSM
står för ökad förståelse och ökad kunskap om de olika
religionerna, alltifrån islam till sikhism. Dessutom
erbjuds en möjlighet till att debattera och samtala
om både skillnader och likheter religionerna emellan.
– Jag tror att det finns en eld i varje själ och Fryshuset är en fantastisk plats där man kan få jobba
utifrån den eld som finns i min själ, säger hon. I sitt arbete hinner hon med alltifrån bidragssökande
och utbildning av nya ledare till spontana samtal om religion och livsåskådning. Den största delen av
projektets verksamhet går dock åt till att åka ut i skolor och prata. Två till tre gånger i veckan är
projektets medarbetare ute för att möta eleverna i klassrummet. På det sättet når de flera tusen
människor om året.
Det var under en resa 2010 tillsammans med ungdomar från olika
religioner som hon fick tankarna på att starta ett projekt som det
här. Tillsammans reste de tre veckor till Etiopien för att prata
religion. Sen kom de hem till ett Sverige som valde in
Sverigedemokraterna
i
riksdagen.
Främlingsfientlighet
debatterades hett. Hon och den imam hon samarbetade med
under perioden drog tillsammans igång projektet.
– Vi upplever att det finns ett stort tomrum och behov av att
diskutera våra frågor. Man talar mycket om att vi är så toleranta
men ibland kan det bli en slags tystnadens tolerans. En del anser
att religion är något som ska skötas hemma.
Maria Kjellsdotter-Rydinger är också engagerad inom politik. Vid
senaste kommunvalet stod hon som nummer 36 på
Socialdemokraternas röstsedel och säger att religionen är en av
hennes stora drivkrafter även inom politiken.
– Normen i Sverige är att man ska vara ickereligiös samtidigt som
det finns religionsfrihet, rätten att utöva sin religion. Det behöver lyftas i alla olika sammanhang, inte
minst i skolan. En del elever har behov av att be under skoltid och funderar mycket på hur det ska
fungera. Det tar uppmärksamhet från skolan och då måste det finnas en lärare som kan fånga upp
det.
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