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Fakta Storbrittanien 

Invånarantal: 64,5 miljoner invånare 

Andel invånare i städerna: 82,3 % 

Förväntad livslängd: män 79 år, kvinnor 83 år 

Folkgrupper:  britter (engelsmän, skottar, 

walesare, nordirländare), människor av afrikanskt, 

västindiskt, indiskt, pakistanskt, kinesiskt ursprung 

med flera 

Språk: engelska, kymriska (walesiska), skotsk-

gaeliska, olika asiatiska språk mfl 

Religion: I Storbritannien finns en lång rad religioner 

och samfund. Det finns två nationella kyrkor: den 

anglikanska (Church of England) i England och den 

presbyterianska kyrkan (Church of Scotland) i 

Skottland. Under de senaste decennierna har 

samhället dock blivit allt mer sekulariserat. Källa: UI 

 
 

RAPPORT FRÅN KANSLIETS STUDIERESA TILL 

ENGLAND 21 – 23 OKTOBER 2015 
 

 

 

DELTAGARE: 

Åke Göransson, Åsa Hole, Ingmarie Kaan, Inger 

Carnbo, Gunnel Andréasson, Max Stockman 

och Örjan Wallin 

 

SYFTE MED RESAN: 

Varje år gör SSTs kansli en längre eller kortare 

studieresa för att fördjupa medarbetarnas 

kunskaper om trossamfund, civilsamhälle och 

dess relationer med det offentliga. 2015 valde 

kansliet därför att resa till London under tre 

dagar. Fokus för resan denna gång var att få 

inblick i hur ett land med en lång mångkulturell 

historia och ett starkt civilsamhälle hanterar 

frågor rörande interreligiös och interkulturell 

samverkan inom civilsamhället och mellan 

trossamfund och den brittiska staten.  

HCFBGs logo (skärmklipp från organisationens hemsida) 

 

DAG 1: ONSDAG 21 OKTOBER 

Health Care Chaplaincy Faith and Belief Group  

Kansliets första besök gick till Tavistock Square 

och The Free Churches kontor i stadsdelen 

Bloomsbury. Här mötte vi Debbie Hodge (chief 

officer) för att lära oss mer om hur man arbetar 

med andlig vård inom hälso- och sjukvård i 

Storbritannien. Här är det, till skillnad från 

Sverige, sjukhusen som med offentliga medel 

anställer själavårdare (chaplains) från olika 

religiösa traditioner. Det finns också ett i 

jämförelse mycket utvecklat system för att 

rekrytera och utbilda samt validera kompetens 

hos personer som har i uppdrag att arbeta med 

andlig vård inom sjukvården. Detta betyder i 

praktiken att det idag arbetar sjukhuskaplaner 

från alla världsreligionerna på brittiska sjukhus. 

Health Care Chaplaincy Faith and Belief Group 

arbetar för att samordna detta arbete och tillse 

att mångfalden av sjukhuskaplaner speglar 

behoven hos patienter och personal och att olika 

trossamfund kan arbeta på lika villkor. Vidare 

har de i uppdrag att synliggöra och visa på de 

positiva effekter som andlig vård kan ha samt att 

verka för samverkan mellan olika trossamfund 

inom sjukhussjälavården. Idag finns 

representation från åtta olika religioner inom 

HCFBGs väggar: bahá’í, buddhismen, 

kristendom, hinduismen, jainism, judendom, 

islam och sikhism. 
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Fiyaz Mughal och SSTs generalsekreterare 

 

Faith Matters    

Efter lunch besökte kansliet organisationen Faith 

Matters och mötte dess grundare och talesperson 

Fiyaz Mughal. Faith Matters är en ideell 

organisation med mottot ”Working globally, 

impacting locally” vars syfte är att motverka 

rasism och främlingsfientlighet och verka för 

social hållbarhet och förståelse mellan olika 

grupper i Storbritannien. SSTs kansli möte med 

Mughal kom docka att handla om ett specifikt 

projekt som organisationen driver sedan några år 

tillbaka: Tell MAMA. MAMA står i det här 

sammanhanget för measuring anti-muslim attacks 

(”övervakning av anti-muslimska attacker”). 

Projektet syfte är att stödja personer som blivit 

utsatta för islamofobiska brott och handlingar. 

Man driver en uppmärksammad hemsida dit 

privatpersoner kan rapportera in incidenter. Tell 

MAMA samlar sedan ihop material från hela 

landet och försöker på olika sätt att använda 

detta som underlag för att visa på vilket utbrett 

samhällsproblem islamofobi är idag i UK. 

Förutom att arbeta mot media och politiken har 

Tell MAMA idag ett kontinuerligt samarbete 

med brittisk polis. I sin årsberättelse (2013/14) 

kunde organisationen rapportera över 700 

incidenter av vilka merparten skedde på internet 

(599 incidenter). Man kunde också peka på olika 

tendenser, både vad gäller att identifiera typiska 

brottsoffer och förövare men också vilka 

fenomen som kan vara utlösande faktorer för 

anti-muslimska handlingar.  Projektet Tell 

MAMA har möjliggjorts genom medel från 

brittiska staten och privata finansiärer. 

 
Skärmklipp från www.tellmamauk.org 

 

DAG 2: TORSDAG 22 OKTOBER 

Inter Faith Network for the UK  

I centrala London mötte SST kansli Dr. Harriet 

Crabtree som är föreståndare för Inter Faith 

Network for the UK. Syftet med IFN är att stärka 

interreligiös förståelse och samverkan i 

Storbritannien. Detta gör IFN genom att länka 

samman och involvera trossamfund och 

interreligiösa organ på lokal-, regional- och 

nationell nivå. IFN samverkar också med flera 

akademiska institutioner och offentliga organ 

och myndigheter. IFN startade 1987 och dess 

största och viktigaste återkommande tillställning 

är att stödja national Inter Faith Week in England, 

Northern Ireland and Wales. I samtalet med SST 

diskuterades likheter och skillnader mellan 

Sverige och UK i sammansättning av 

trossamfund men också utmaningar i 

utvecklingen av interreligiös samverkan och 

dialog. Vidare diskuterades också hur det 

offentliga kan stödja det religiösa civilsamhället. 

 

Dr. Harriet Crabtree som leder Inter Faith Network  
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Forced Marriages Unit 

Under eftermiddag gästade kansliet två offentliga 

institutioner vars verksamhetsområden båda 

relaterar till frågor som SST har varit i kontakt 

med under de senaste åren. Det första besöket 

var i Foreign & Commonwealth Office hos Forced 

Marriages Unit (“Enheten för 

tvångsäktenskapsfrågor”) som sorterar under det 

brittiska utrikesdepartementet. FMUs uppgift är 

både att förebygga förekomsten av 

tvångsäktenskap men också att operativt hjälpa 

personer som riskerar att giftas bort mot sin 

egen vilja. I detta arbete har man också tagit stor 

hjälp av civilsamhället och trossamfunden i 

samverkans- och informationskampanjer av 

olika slag. Vid mötet fick kansliet träffa Neil Day 

som är handläggare vid FMU. Neil gav många 

intressant perspektiv på tvångsäktenskaps-

problematiken och delade med sig av 

erfarenheter av att arbeta med denna fråga inom 

den brittiska kontexten. Under 2014 gav FMU 

råd och/eller stöd till över 1200 misstänkta fall 

av tvångsäktenskap. Av dessa var 22% personer 

under 18 år och närmare 80% rörde kvinnor. 

FMU hanterar inte bara fall som pågår i UK utan 

kan också agera i relation till brittiska 

medborgare som befinner sig utomlands. Över 

hälften av alla de ärenden som hanteras av FMU 

under 2014 rörde tvångsäktenskap med koppling 

till den indiska subkontinenten (Pakistan, Indien 

och Bangladesh). 

  

 
Neil Day (t.h) med kollega på FMU 

Faith Engagement Team  

Efter mötet hos FMU begav sig kansliet till 

Marsham Street där det brittiska inrikesministeriet 

(Home Office) huserar. Syftet med besöket var att 

möta Faith Engagement Team, en grupp inom 

Department for Communities and Local Government 

som jobbar med frågor som rör kontakter med 

trossamfund och civilsamhälle i stort men också 

driver och stödjer integrationsinsatser i 

lokalsamhället med hjälp av trossamfund och 

interreligiösa grupper. FET beskrev ett av sina 

projekt, Near neighbours (”Nära grannar”) där man 

riktar sig till områden med stor etnisk och 

religiös mångfald. Syftet med projektet är att på 

olika sätt verka för att bygga upp positiva 

relationer mellan olika grupper och att dessa 

grupper skall ges möjlighet att påverka sitt 

närområde. 

 

 Ulrika Eleonora kyrka på Harcourt Street 6 

 

Middag hos kyrkoherde Michael Persson 

Torsdagen avslutades hemma hos Michael 

Persson som är kyrkoherde i Svenska kyrkans 

utlandsförsamling i London. Svenska kyrkan har 

varit etablerad i London sedan 1700-talet och 

sedan 1910 finns deras kyrka (Ulrika Eleonora) 

på Harcourt Street i stadsdelen Marylebone. Svenska 

kyrkan i London är å ena sidan en 
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gudstjänstfirande församling med olika sociala 

aktiviteter men också en institution dit exil-

svenskar i London vänder sig till när de är i 

behov av hjälp av olika slag. Det kan gälla 

själavård och samtal men man ger också stöd i 

konsulära ärenden. Man ger också akut hjälp till 

personer som råkat ut för olyckor eller brott, 

eller vars anhöriga hör av sig och är oroliga för 

någon familjemedlem. 

   Till middagen hos kyrkoherde Michael Persson 

var också representanter för den Anglikanska 

kyrkan inbjudna samt kyrkoherden i den Norska 

sjömanskyrkan i London. 

 

DAG 3: FREDAG 23 OKTOBER 

Catholic Bishops' Conference of England and Wales 

Kansliets sista dag i London gick till den 

romersk-katolska biskopskonferens kontor vid 

Eccleston Square där man hade lagt upp ett 

förmiddagsprogram på olika teman. Här 

berättade man om den katolska kyrkans 

relationer till andra religiösa grupper och den 

brittiska staten. Man tog också upp den aktuella 

flyktingfrågan och hur man arbetar med den 

problematiken inom den katolska kyrkan. Vidare 

diskuterades också hur det katolska 

utbildningsväsendet är organiserat i England och 

Wales samt hur kyrkan finns och verkar inom 

den andlig vård i kriminalvården.  

 

REFLEKTIONER EFTER RESAN: 

Även om resan var kort så fick vi med oss 

många nya intryck och lärdomar att ta med hem 

till Sverige. England har på många sätt kommit 

längre än Sverige när det handlar om att bygga 

upp strukturer för interreligiös och interkulturell 

samverkan och dialog – detta märktes inte minst 

när vi lyssnade på hur man arbetar inom den 

andliga vården inom sjukvården, men också i det 

imponerande Near neighbours-initiativet och Inter 

Faith Network for the UK. Därtill tycks många av 

de ”nyare” samfunden i England ha en större 

kapacitet och omfattning än i Sverige. Detta är 

troligen inte bara en följd utav att Storbritannien 

har en längre historia av invandring och deras 

koloniala historia, utan också för att 

civilsamhället i England har – i jämförelse med 

Sverige – en mycket högre grad av 

professionalism och större resurser. Människor i 

England förlitar sig på privata institutioner (både 

kommersiella och ideella) för att tillgodose sina 

behov av utbildning, vård och omsorg. I Sverige 

har det offentliga i större utsträckning ansvar för 

detta. 

   Vidare så var det också tydligt att 

Storbritannien har en annan situation när det 

kommer till sammansättningen av det 

mångreligiösa samfundsliv. Sverige tycks i högre 

grad vara präglat av samfund med bakgrund i 

MENA-området (särskilt Irak, Nordafrika, 

Turkiet) med exempelvis relativt stora grupper 

av mandéer, yezider, aleviter och muslimska 

grupper från dessa länder. Storbritannien, å sin 

sida, har en mycket större befolkning med rötter 

i Indien, Pakistian och Bangladesh. Det 

resulterar både i att den muslimska minoriteten 

har en delvis annan orientering, men också att 

UK har en långt större grupp med bakgrund i de 

dharmiska religionerna (hinduism, jain, 

buddhism och sikhism).  

 

FÖR VIDARE LÄSNING: 

The Catholic church in England and Wales 

www.cbcew.org.uk  

Forced Marriages Unit:  

www.gov.uk  

Svenska kyrkan i London: 

www.svenskakyrkan.se/london  

Inter Faith Network for the UK 

www.interfaith.org.uk  

Faith Matters    

www.faith-matters.org 

Tell MAMA UK 

www.tellmamauk.org  

Health Care Chaplaincy Faith and Belief Group  

www.hcfbg.org.uk 
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