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K
anske blir sst besvikna av det jag nu 
kommer att skriva – och jag vet att det kan lå-
ta som en klyscha – men vad jag framförallt tar 
med mig från de händelserika kursdagarna är al-

la möten över en kopp te. Jag kanske inte minns alla teorierna 
om ledarskap eller hela exposén över folkbildningens fram-
växt i Sverige… Det välplanerade och angelägna programmet 
till trots – det är ändå fikapauserna, middagarna, promena-
derna, övningarna och samtalen som har varit mest utveck-
lande.

De flesta av oss – sexton unga vuxna från olika religiösa sam-
fund och organisationer – hade aldrig träffats tidigare. Och 
det gör mig lite ledsen när jag tänker på att vi nog inte hade 
kommit att ses, om det inte varit för kursen. Att Sverige är så 
segregerat och mötesplatserna inom våra samfund och orga-
nisationer fortfarande relativt slutna.   

Beroende- 
framkallande möten

Under 2015 fortsatte SSTs fördjupade dialog med 
trossamfunden rörande demokrati och demokratiska 
värderingar. Som en del av detta regeringsuppdrag 
valde SST i samverkan med DemokratiAkademin att 
anordna ett utbildningsprogram med fokus på ledar-
skap, projektledning, mänskliga rättigheter – och de-
mokrati. Målgruppen var unga ledare med bakgrund 
i olika trossamfund. Vi bad en av de sexton deltagar-
na i programmet, Eva-Maria Munck, dela med sig av 
sina reflektioner efter avslutat program.

Demokrati
Akademin
DemokratiAkademin 
bildades 1993 som ett 
samarbete mellan orga-
nisationer och studieför-
bund, folkhögskolor och 
universitetsinstitutioner 
med syfte att skapa 
en sammanhängande 
bildningsväg kring de-
mokratins idéer, historia, 
problem och praktik.  Idén 
om DemokratiAkademin 
uppstod inom Föreningen 
Ordfront, som än idag är 
organisationens ekono-
miska och juridiska värd. 
DemokratiAkademin har 
ett kansli som erbjuder 
föreläsningar, kurser men 
också längre samarbeten 
där man processleder 
och bygger projekt kring 
mänskliga rättigheter och 
demokrati.
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Antal deltagare: 16 personer (7 kvinnor, 9 män)

Antal dagar: 8 dagar varav 6 på internat

Arrangörer: SST i samverkan med DemokratiAkademin.

 9 deltagare från Stockholms län
 5 deltagare från Östergötlands län (Linköping)

2 deltagare från Västra Götalands län (Göteborg)

 Sammanlagt elva olika samfund/organisationer: 
 Sveriges unga katoliker, Antiokiska ortodoxa kyrkan
 Eritreansk-ortodoxa kyrkan, Förenade islamiska föreningar,  

Islamiska kulturcenterunionen, Islamiska shiasamfundet,  
Koptisk-ortodoxa kyrkan, Mandeiska Sabeiska samfundet,  
Svenska kyrkan, Tillsammans för Sverige, Yezidiska samfundet

Ledarskap och demokrati 2015

Trossamfund och organisationer
relaterade till de faktiska 
deltagarna i programmet

Geografisk spridning 
i deltagargruppen

21



22
nämnden för statligt stöd till trossamfund • årsbok 2016

Jag tror att vi alla deltagare kan hålla med om att vi någon gång under de åtta kursdagarna har 
känt oss berörda, provocerade, glada, förbryllade och stärkta. 

Därför är det kanske än mer en förmån och en gåva att få nya perspektiv på sina egna erfaren-
heter och tankar kring identitet, ledarskap och demokrati. Så värdefullt och viktigt på ett indivi-
duellt plan och i ett organisationsperspektiv. 

kvällarna ägnades åt samtal kring aktuella och brännande ämnen:
Vi pratade jämställdhet mellan män och kvinnor. 
Vi diskuterade hur vi tar hand om äldre människor i Sverige. 
Vi förde samtal huruvida det krävs fysisk kontakt när man hälsar på varandra – eller inte.
Deltagargruppen representerade många olika politiska synsätt, olika religioner, med olika erfa-

renheter och skiftande kulturell bakgrund. Samtidigt har det varit lätt att förenas i sorgen över hur 
religion i många situationer och mången retorik inte betraktas som en självklar del i ett modernt 
samhälle. David Thurfjells seminarium kring hans bok om ”Det gudlösa folket” var en igångsät-
tare för värdefulla samtal om Sveriges religionsklimat.

En av kvällarna under kursen berättade vi roliga historier och pinsamma minnen. Brian Palmer, 
socialantropolog och religionsvetare vid Uppsala universitet, guidade oss igenom en kväll i skratt 
och igenkänning.  Jag kunde inte undgå att tänka: hur ofta händer det egentligen att man sitter 
sexton personer runt ett bord och dela berättelser, utan ljudet av plingande telefoner? 

facebook-gruppen ”Interreligiöst nätverk för ledarskap och demokrati” skapades redan 
första kurstillfället. Snabbt ska det gå! Här har vi delat bilder, tankar, länkar och heja-rop. Vi 
fortsätter med det även när kursen är slut. En idé om ett interreligiöst ungdomsråd hålls vid liv i 
gruppen på Facebook efter att vi i kursen fick besök av Elias Carlberg från Sveriges interreligiösa 
råd. Jag tror och hoppas att det någon gång kan bli verklighet. 

Beroendeframkallande 
möten

“Jag har lärt mig sjukt mycket om olika religioner och 
spräckt hål på många fördomar”.  Sagt i utvärderingen
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Kursmoment
TEORETISK KUNSKAP OM DEMOKRATI OCH  
MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER
Vilka är demokratins grundtankar? 
Vad är alternativen till demokrati?
Vad är demokratins ”svaga” och ”svåra” punkter?
När är demokrati att föredra och vilka grundprinciper  
bygger man då på?

PRAKTISK KUNSKAP OM DEMOKRATI OCH  
MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER
Hur förverkligar man demokrati?
Hur ser den demokratiska processen ut?
Vad innebär det att vara röstbärare?

PLATTFORM FÖR NÄTVERKSKAPANDE MELLAN TROSSAMFUNDEN 
Hur skapar vi plattformar för interreligiösa samtal?
Hur kan vi öka tolerans mellan och inom trossamfund?

TROSSAMFUND OCH RELIGION I SVERIGE OCH VÄRLDEN
Hur ser den religiösa kartan ut i Sverige idag?
Vilken plats har trossamfunden i dagens samhälle?
På vilket sätt är trossamfunden viktiga i demokratin?

DEMOKRATISK LEDARSKAPSFÖRMÅGA
Att gå från idé till verklighet - projektledning
Hur skapar vi och genomföra effektiva och goda 
möten?
Att använda samtalets positiva kraft, i att samtala  
om mänskliga rättigheter, religionsfrihet och  
demokratiska värderingar
Hur kan jag i min ledarroll verka för att utveckla  
det informella lärandet för att få fler medskapare  
och värdebärare i demokratin?
Self-empowerment för ledare – att vara säker i rollen
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Vi deltagare har delat med oss mycket till varandra. Jag vet 
nu mer nu om känslor och upplevelser att vara i minoritet, nå-
got som är mycket viktigt och värdefullt för mig som har min 
bakgrund i majoritetssamfundet Svenska kyrkan. 

Vi har också lärt oss så mycket av varandra! Saloumi berätta-
de om ikonernas status i koptisk ortodoxa kyrkan och slog oss 
alla med häpnad när hon visade den vackra ikonen som hon 
själv hade målat. Basim synliggjorde svårigheter och glädje-
ämnen i sitt arbete med ensammankommande flyktingar. Ro-
berto delade med sig av sina funderingar kring äldrevård och 
Daniel om de många flyktingar från Eritrea som hans kyrka 
försöker hjälpa. Jana beskrev hur det är att bli ifrågasatt på uni-
versitetet: kan man vara troende och akademiker? Jag tror att 
många fick höra om min hatkärlek för Svenska kyrkans förtro-
endemannaorganisation. Noshen lärde oss om yezidernas svå-
ra situation i Kurdistan och Haamud reflekterade klokt kring 
sekulariseringens problematik.  

jag vill också, trots alla mina tidigare hyllningar 
till te- och kaffepauserna, också meddela att kursen även på 
schemalagd tid har gett mig nya perspektiv på demokratifrå-
gor och hur man kan tillämpa det i sitt ledarskap. Vi har fått 
inspiration till nya arbetssätt och metoder med oss som vi kan 
använda i våra egna sammanhang. Här tar jag särskilt med 
mig de tankar som Sofia Pettersson från DemokratiAkademin 
förmedlade gällande normkritiskt tänkande, maktfrågor och 
projektplanering. Brian Palmer inspirerade till civilkurage. 

Studiebesöken i Buddharamatemplet på Värmdö, Imam Ali 
Center i Jakobsberg, S:t Sava Katedralen i Enskede och Maria 

Beroendeframkallande 
möten

”En sån här ut-
bildning behövs 
eftersom vi är 
dagens och mor-
gondagens ledare. 
Det är viktigt att 
vi är välgrundade 
i demokratiska 
värderingar,  
tolerans och  
acceptans”.
Sagt i utvärderingen
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Magdalena församlings på Södermalm gav oss nya influenser 
och impulser tillbaka till våra egna sammanhang.

Att vara sann mot sig själv och öppen för andra är inte alltid 
lätt, men jag tror att det är en förutsättning för att vi tillsam-
mans kan skapa det goda samhället. I mötet med människor 
lär vi oss mer om varandra och oss själva – vilket skapar ett 
beroende. Ett beroende av mer samtal. Det beroendeframkal-
lande samtalet håller oss i ett hälsosamt tillstånd av förändring 
och utveckling.

Eva-Maria Munck är till vardags koordinator 
på Sveriges kristna råd

”Jag tar med mig 
alla fina möten 
med jättefina 
människor som 
jag annars aldrig 
hade mött”.
Sagt i utvärderingen




