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Fryshuset startar samtal
mellan unga med olika tro
Anders Carlberg: Religionen kan stå för det bästa hos människor – men också det sämsta
En förståelse för religion är absolut nödvändigt för att kunna
arbeta effektivt med ungdomar.
Därför satsar nu Fryshuset i
Stockholm på religionsdialog.
– Vi måste våga ta på den här
frågan om religionens två ansikten och inte göra som resten av
samhället som lägger locket på,
säger Maria Kjellsdotter Rydinger, verksamhetsansvarig på Fryshuskyrkan.

Hon är tacksam
till att Fryshusets
grundare Anders
Carlberg välkomnat dem till att
vara med i arbetet. Men bara för
att Svenska kyrkan
Anders
har resurser så kan
Carlberg.
inte de ensamma
stå som kunskapsbärare för religion.
En stor del av ungdomarna bär ju på
andra religioner.
– Vi vill skapa ett
resursnät, förklarar Maria KjellsMaria
dotter Rydinger.
Kjellsdotter
Bland
annat Rydinger.
märks behovet när
nu personal inom olika avdelningar ska utbilda nya medarbetare.

Likheter och olikheter. Många i samtalet fokuserade på det religionerna har gemensamt, men Johan Nilsson från Equmenia ville även betona
motsatsen. ”Det riktigt intressanta är när vi kommer med våra olikheter, men ändå respekterar varandra i samtalet.”
Foto: Elsa Hildebrandt

Det bästa och sämsta

Anders Carlberg var med när den
nya satsningen i går hade sitt första
möte.
– Religionen kan stå för det bästa
hos människor, men också det sämsta. Det är nästan aldrig ett mellanting. Och vi bör ju vara en församling
som står för det bästa, säger han.
– Ofta är det i dialogen som det
bästa kommer fram. Annars blir
det lätt inskränkt.
Han kritiserar kristna för att ofta
vara okunniga om exempelvis judendom och islam, vilket gör att

man inte heller kan utnyttja det
man har gemensamt.
Anders Carlberg förklarar frågan
om kvinnans roll som exempel.
– Jag brukar prata om Maria Magdalena som Jesus främsta lärjunge,
Khadija som en viktig person för Islams framväxt och för att inte tala
om Miriams roll i judendomen ...
Moses var ju inte i närheten när upproret startade. Det var ju hon som
ledde trupperna. Han dök upp de
sista tre veckorna. Det brukar fånga
ungdomarnas uppmärksamhet.

Vad hoppas du att den här satsningen ska leda till?

– Ett levande utbyte. Att man blir
kunnigare. Låt oss arbeta med det
här för samhällets bästa!
Inte låta extremisterna styra

I gruppsamtalen enades alla om
att det var i mötet med andra som
man utvecklades. Men också att det
inte kan vara extremisterna som styr
din bild av muslimen i din klass.
Även skolans roll diskuterades.
Någon konstaterade att många lä-

rare i det sekulariserade Sverige
inte vet hur de ska handskas med
en religiös elev.
Maria Kjellsdotter Rydinger var
nöjd med samtalet och ser redan
nu fram emot nästa gång.
– Då ska vi lägga det en tid som
ungdomar kan och så får alla bjuda
med sig 5–6 stycken.
”En verklighet som finns”

En arbetsgrupp med några av de
yngre deltagarna som ska arbeta
med dialogens fortsättning bildades

med syfte att främja relationer, att
bjuda in till varandras gudstjänster,
meditationer och liknande.
Harald Persson, präst i Fryshuskyrkan konstaterar:
– Man kan ha vilka åsikter man
vill om religion, men religionen är
en verklighet som finns. Det är bara
när man möts över gränserna som
fördomarna försvinner.
Andreas Nilsson
andreas.nilsson@dagen.se
08-619 24 14

Frågan: Varför är religionsdialog viktigt?
Ifrah Hassan,

Banar Reza,

Ibn Ruschd studieförbund:

United sisters, Fryshuset

– Alla vet att religion är viktigt för den som tror. Men det
betyder också att den per definition är viktigt för samhället, för jag är en del av samhället. Och majoriteten har ändå någon tro,
ändå är samhällsstrukturen ovälkomnande
för de här frågorna. Så får det inte vara.
– Det är lättare att samarbeta med personer från andra religioner än med en helsekulariserad person eller organisation. Det faktum att vi tror på något har vi gemensamt.

– Framförallt handlar det
om att avdramatisera religionen. Allt samarbete mellan
goda krafter är bra samarbete. Själv tror jag att 80–90
procent av religionerna har samma grund.

Maria Soares Lindberg, nätvandrare Fryshuset

Yasin Akar, gymnasie-

– Religion är en av samhällets viktigaste krafter.
Oavsett vad man tycker till
det så måste man förhålla sig
det. Ungdomar har ett stort
sug efter att prata om religiösa och existentiella frågor. Gärna anonymt och via nätet.

– För mig är det nytt att
alla samlas för dialog i en och
samma grupp. Det är viktigare att vi ser framåt på det
positiva vi kan göra tillsammans än på det negativa som ligger bakom.

elev, Fryshuset

Blir du som muslim stött av kristna som säger att Jesus är enda vägen till Gud?

Vilken typ av frågor får ni?

Är det svårt att samarbeta med jämnåriga
(18 år) från andra religioner?

– Nej, allt handlar om vilken inställning
till dialog som man har. Om man säger så
men är beredd att möta mina frågor och
argument, då ser jag inget problem i det.

– Vi pratar ju inte så mycket religion i
Sverige längre. Det är stora frågor om livet,
döden, kärleken. Sen handlar det också om
moralfrågor.

– Faktiskt inte. Jag är uppvuxen i Botkyrka och där är vi vana. Jag tror verkligen att
vi unga behöver prata om det här. Annars
glider vi isär och det blir gruppbildningar.

