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OLIKA STAMMAR, SAMMA TRÄD. Prästen Maria Kjellsdotter-Rydinger och imamen Othman Al Tawalbeh jobbar sida vid sida i Fryshuskyrkan, något som har väckt starka känslor både bland
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kristna och muslimer.

De får religionerna att samarbeta
Imamen om rädslan för islam: ”Vi har stora utmaningar framför oss.”
■ ■ För några veckor sedan anställde Soﬁa församling imamen Othman Al Tawalbeh till Fryshuskyrkan.
Det väckte starka reaktioner både
från muslimskt och kristet håll. Nu
anställs han av Fryshuset i stället.
– Vi behöver inte dra gränser, vi
behöver bygga broar, säger Othman
Al Tawalbeh.
De senaste veckorna har varit
intensiva för honom och
Fryshuskyrkans präst Maria
Kjellsdotter-Rydinger. När
det för tre veckor sedan blev
ofﬁciellt att Soﬁa församling
anställde en imam startade en
hetsig debatt i riksmedierna.
Några menade att Svenska
kyrkan drabbats av en identitetskris och andra oroade sig
för att det handlade om att
omvända unga muslimer till
kristna. Othman Al Tawalbeh
förklarar:
– Det är ett integrationsprojekt, vi vill visa vägen för hur
människor med olika religio-

ner kan arbeta tillsammans,
och koncentrera oss på det
som förenar oss.
I projektet ”Tillsammans
för Sverige” ska de starta samtalsgrupper, sommarläger och
utbildningar i religion för ungdomar, ungdomsledare och
lärare. De ska också vägleda
elever i deras tro.
Många muslimska elever

Att ta in en imam i verksamheten är logiskt eftersom många
av eleverna är muslimer och
Maria Kjellsdotter som präst
inte kan svara på frågor om
islam. Othman Al Tawalbeh

har erfarenhet av att jobba med
unga muslimer.
– Jag får ofta frågor om hur
man kan leva som muslim i det
svenska samhället. Ofta möts
unga muslimer av ett ord från
samhället, att de ska anpassa
sig. Det kanske är relevant för
första generationens invandrare
men inte för andra generationen, de är en del av det svenska
samhället. De möts av generaliseringar om islam och kvinnosyn eller islam och terrorism
och kan inte svara på det, de
behöver kunskap om vad som
egentligen står i koranen, säger
Othman Al Tawalbeh.
Missuppfattning

En del av kritiken de fått tror
de handlar om en missuppfattning, man trodde att Othman skulle predika i en kyrka.
Fryshuskyrkan är ingen kyrka
i fysisk mening, med allmänna gudstjänster. Det ﬁnns ett
andrum där den som vill,
oavsett religion kan ha
gudstjänst, fredagsbön eller
bara tända ett ljus och vara.
– Kyrkan är jag, den ﬁnns
till i mötet med andra. Det är
ﬂer muslimer som använ-

”Jag ser ett stort
intresse men en
rädsla för att tala
om det.”
der vårt andrum för bön än
kristna och därför är det viktigt
att det ﬁnns en imam här, säger
Maria Kjellsdotter-Rydinger.
Främlingsﬁentlighet

Men vissa reaktioner, menar
de, bottnade i ren rasism och
främlingsﬁentlighet.
– Det visar att projektet är
viktigt, vi har stora utmaningar
framför oss. Nu vill vi kämpa
extra mycket för det. Men det
är viktigt att nämna att vi fått
mycket stöd också. 80 procent av Sveriges muslimska
församlingar stöttar oss och
imamer vill att vi ska komma
och berätta om projektet, säger
Othman Al Tawalbeh och
Maria KjellsdotterRydinger tillägger att
hon fått samma positiva
respons från kyrkan.
Finns det för lite kunskap om religion i vårt
samhälle?

– Jag tror att det är viktigt
med mer kunskap om religion,
jag ser ett stort intresse men en
rädsla för att tala om det. Det
beror på att vi i vårt sekulära
samhälle har gjort religion
till en privatsak, som var och
en får sköta själv, som vi inte
ska lägga oss i. Då riskerar vi
att saker händer i religionens
namn som inte är bra och vi
lämnar människor ensamma
och villrådiga med risken att
de hamnar i extremism eller
sekter, säger Maria Kjellsdotter-Rydinger.
Många krig utkämpas i
religioners namn, varför är
religion ett bra verktyg för
integration?
– Ofta är det en förenklad
bild, det handlar sällan om
religion. Man använder den
för att ena folk mot andra eftersom religion rör vid djupa
känslor. Samtidigt kan vi se att
många människor utifrån sin
tro och religion har sträckt
sig över gränser och kunnat skapa fred, säger Maria
Kjellsdotter-Rydinger.
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Nio månader
långt projekt
■ Othman Al Tawalbeh är
anställd av Fryshuset
för det nio månader
långa projektet ”Tillsammans för Sverige”.
■ Till en början var han
anställd av Soﬁa församling, vilket väckte
starka reaktioner, nu är
både han och prästen
Maria KjellsdotterRydinger juridiskt anställda av Fryshuset
i stället.
■ Soﬁa församling ﬁnansierar anställningen och
man försöker hitta andra ﬁnansiärer för projektet.
■ Fryshuskyrkan ligger i
Fryshuset. Det är ingen
fysisk kyrka utan består
av ett andrum som elever kan använda för bön
och eftertanke.
■ Eleverna kan kontakta
prästen och imamen för
personliga samtal om
de vill.

