Två vingar
Att komma från ett land…. där ens religion/tro förnekas och förkastas av
landets myndigheter, troende som inte har landets officiella religion trakasseras,
fängslas, avrättas med olika falska anklagelser, rätten till högre utbildning
fråntas p g a ens tro, .... till ett sekulariserat land där det finns religions/trosfrihet
och demokratiska institutioner och jämställdhet var som att komma till
”himmelriket”! En upplevelse att man har fått sin frihet, respekt och mänskliga
rättigheter. Trots religions/trosfrihet här i Sverige sades att religion är något
personligt och man ska inte samtala om den.
För några år sedan hörde jag att det finns seminarier där olika religiösa aspekter
tas upp från tre världsreligioner nämligen Judendom, Kristendom och Islam.
Jag blev intresserad av att delta i dem. Vilken upplevelse att kunna lyssna till
föreläsningarna och därefter samtala om ämnet i en öppen atmosfär! Det var
Interreligiösa Rådet i Göteborg som hade anordnat dessa seminarier vilket man
ska tacka Rådet för. Utöver seminarier med olika tema har Rådet startat en
interreligiös kvinnodialoggrupp där kvinnor från olika trossamfund möts. Vi har
regelbundna möte och delar med oss om våra värderingar. Vi har en gemensam
knytpunkt utifrån våra religioner… där det finns annat än bara den materiella
världen som styr oss … att meningsfulla andliga värderingar finns i alla religioner.
Att våga lyssna på varandras tal och tänkande med full respekt. Nu upplever jag
att religion inte enbart är personlig utan man kan samtala om den!
Det är en viktig framgång att lyfta upp kvinnorna inom trossamfunden men det
finns ännu mycket kvar att göra. Jag önskar att nästa steg för utvecklingen av
Rådets arbete ska vara för jämställdhet mellan kvinnor och män vilket ju är en
viktig princip också i Sverige. Jag upplever detta i mitt samfund och tror på att
det kommer att förverkligas i hela världen. Enligt ett citat från bahai-skrifter:
”Mänsklighetens värld har två vingar – den ena är kvinnan, den andre är mannen.
Inte förrän båda vingarna är lika starka kan fågeln flyga.”
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