
Att vara tillsammans är en fest

Den rädsla och fobi som rasism är ett uttryck för finns bot för. 
Våren 2013 började jag arbeta vid Interreligiösa centret i Göteborg, som 
då funnits i ett år. Hade tidigare blivit bekant med interreligiös dialog via 
en kursbok, ”Celebrating Difference”, av Andrew Wingate. Han är präst i 
Anglikanska kyrkan och initiativtagare till det interreligiösa centret i Leicester, 
England. Min kritiska syn på svensk immigrationspolitik, som segregerat mer 
än integrerat, fick gensvar. Det som förbisetts är religionerna, som i sig är 
mångkulturella och gränsöverskridande. Så det blev en glad överraskning för 
mig att Andrew Wingate har kontinuerlig kontakt med Interreligiösa Centret. 
Både religionsdialogen och ekumeniken har gjort framsteg. Lutherjubiléet 
2017 markerades av påve Franciskus när han besökte Lunds domkyrka för ett 
samarbetsavtal mellan R. Katolska kyrkan och Lutherska världsförbundet. 
Som medlem av Samarbetsrådet för Judar och Kristna ingick jag i en 
delegation som fick audiens hos påven i juli 2015. Det var då 50 år sedan Andra 
Vatikankonciliets ”Nostra Aetate” blev en milstolpe för R. Katolska kyrkan. 
Bannlysningar upphävdes och goda relationer till andra samfund har nu 
upprättats. Världen har öppnats för dialog.

Från och med 2013 har jag haft den viktiga uppgiften att ansvara för centrets 
kvinnoverksamhet. Sedan den Internationella Kvinnodagen 2014, har kvinnor 
från sju religioner samarbetat om arrangemanget. Senast var vi över femtio 
deltagare som pratade om tvångsäktenskap, visade bröllopskläder och åt en 
mångkulturell måltid. Kvinnodialoggruppen, som står bakom, har 
regelbundna träffar i templen. Under åren har vi lärt oss åtskilligt om 
varandras religioner och traditioner. Under 2016 anordnade jag, med två 
journalister och integrationsbidrag från kommunen, en skrivarkurs för att 
lyfta fram religiösa kvinnors perspektiv i media. Överlag behöver både 
kvinnoperspektivet och de olika religiösa perspektiven synliggöras. Vi behöver 
acceptans och respekt för de vi är.
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