
En interreligiös resa

2007, när Interreligiösa rådet bildades, gjorde vi en gemensam resa som skulle bli 
betydelsefull. Vi hade ett behov av att samla oss, att lära känna varandra för att 
kunna arbeta tillsammans. Jag jobbade då med interreligiös dialog på heltid inom 
Göteborgs stift och var den som hade sammankallat till resan. Bakom oss låg 
månader av planering inför rådets bildande och många samtal och diskussioner 
kring vilka som skulle vara med i rådet och vem som egentligen kan företräda 
vilken grupp människor. Vi skulle göra en segling, från Stenpiren i Göteborg ut 
till min sommarstuga på Grötö i Göteborgs norra skärgård. I stället för att tala 
om oss själva utifrån våra titlar och vad vi gjort yrkesmässigt i livet var målet 
med resan att komma närmare varandra som människor. Vilka människor är 
betydelsefulla i ditt liv? Den typen av frågor pratade vi om. Det var viktigt att vi 
lärde känna varandra och det var viktigt att vi kände förtroende för varandra. Jag 
har märkt genom åren att en av de bästa sakerna att göra för att skapa just detta 
är att resa tillsammans. 

Två minnen som jag bär med mig så tydligt från den här resan är också minnen 
av respekt och förtroende. En av imamerna vid bönestunden ber om en avskild 
plats att be på. Min sommarstuga är inte så stor så den plats som fanns ledig 
var barnens sovrum. Jag känner väl till väderstrecken vid min stuga så jag 
kunde enkelt peka ut de för mannen som kunde knäböja för att be, där bredvid 
våningssängarna. 

Ett annat glasklart minne från den här dagen är när vi skulle äta middag på öns 
restaurang. Kocken i  restaurangen kommer ut och ber att få prata med en av 
imamerna. Det var nämligen så att han hade ett problem. Han och hans flickvän 
ville gifta sig, men de var från olika länder med olika kulturer och föräldrarna 
hade motsatt sig giftermålet. Nu bad han om hjälp från imamerna för att prata 
med familjerna. På resan hem satt de två imamerna från de berörda traditionerna 
i armkrok och diskuterade problemet som behövde lösas. Senare visade det sig att 
deras samtal med familjerna också lyckades.”  
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