
Att öppna för möte och vänskap

När människor av olika religion, etnicitet, politisk inriktning, sexuell läggning 
och så vidare möts med nyfikenhet och respekt för varandra byggs en grund för 
ett gott samhälle. Det är vår uppgift att bygga broar och riva murar, för att söka 
den andres ansikte och mänsklighet. När den andre är okänd för oss riskerar 
vi att odla fördomar och svälja falska bilder av varandra. Och därifrån är steget 
till bristande respekt, hat och förtyck inte särskilt långt. Jag hör till Svenska 
kyrkan och är född i det här landet. Därför är jag en del av majoritetssamhället, 
normen, den ger mig ett särskilt ansvar att inte låta mitt perspektiv vara det 
enda. Den som är i minoritet eller är ny i Sverige har andra förutsättningar. Jag 
vet inte om jag är särskilt bra på att ta in den andres perspektiv, men jag ser att 
det är mitt ansvar att söka göra det. 

Tillsammans kan vi verka för det goda samhället, tillsammans är vi samhället. 
De interreligiösa mötena har för mig handlat om flera saker. Dels detta 
att tillsammans verka för det goda, dels att stilla nyfikenhet och väcka ny 
nyfikenhet. Men det som betytt mest för mig är vänskapen. Först och främst 
är vi människor som bygger en vänskap. Det är vackert att se min vän tala med 
kärlek om sin religion. ”Detta är en del av mig, min religion.” Det påminner 
mig om att det inte är ett åsiktskrig, ingen konkurrens, ingen debatt. 

År 2008 fick jag vara med om starten på en interreligiös grupp för kvinnor med 
knutpunkt i Brämaregården på Hisingen. Det visade sig att alla som var med 
i gruppen tillhörde någon av de abrahamitiska religionerna, därför valde vi 
namnet Abrahams döttrar. År 2011 blev jag suppleant i styrelsen för Nordiskt 
Centrum för Interreligiös Dialog. Och 2017 blev jag suppleant i styrgruppen för 
Interreligiösa Centret i Göteborg. Möten med människor med annan religion 
som kommit till Sverige som flyktingar har också betytt väldigt mycket för mig. 
De flesta av dem lever idag med ett utvisningshot, som berövar dem en känsla 
av trygghet och förutsägbarhet i livet. Dessa olika interreligösa sammanhang 
tjänar till att få mötas och omfamna varandra som hela människor. Och till att 
tillsammans bidra till ett vänskapens klimat i Göteborg.  
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