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Mångfald ger delaktighet - hur kan trossamfunden bidra? 

Dag: 1/7 2014 08:30 - 09:30, Hästgatan 2, Italienaren (Valvet) 

Beskrivning av evenemanget  

Vad händer när man sätter mångfald i motsats till enhet och enhetlighet? Vad händer när motsatsen 

till mångfald blir enfald. Vad har samfunden för uppgift och bidrag i den diskussionen? Att grupper och 

individer är olika och ska så få vara är en grundbult i vårt demokratiska samhälle.  

Utökad beskrivning av evenemanget  

Att erkänna att grupper och individer är olika och ska så få vara är en grundbult i vårt demokratiska 

samhälle. Att mötas utifrån den utgångspunkten gör att man både delar och blir delaktig av 

samhällslivet. Våra trossamfund lever i den vardagen och ser den rikedomen. De är genom sin blotta 

existens ett tecken på detta. Vi ser i diskussionen i Sverige och andra länder att detta är ingen 

självklarhet. Vad händer när man sätter mångfald i motsats till enhet och enhetlighet? Vad händer när 

motsatsen till mångfald blir enfald. Vad har samfunden för uppgift och bidrag i den diskussionen?  

Medverkande: Stefan Attefall, Trossamfundsminister, Regeringen. Antje Jackelén, Ärkebiskop, 

Svenska kyrkan. Åke Göransson, Generalsekreterare, SST - Nämnden för statligt stöd till 

trossamfund.  

 

 

Mångfald ger säkerhet - hur kan trossamfunden bidra? 

2/7 2014 08:30 - 09:30, Hästgatan 2, Italienaren (Valvet). Mellan Vinäger och Donners Brunn  

Beskrivning av evenemanget  

Religiös och kulturell mångfald skapar säkerhet i samhällsbygget. Hur kan trossamfund i det svenska 

samhället bidra till ökad delaktighet genom sitt arbete? Utblick från USA:s mångfald. Inblick i svenskt 

arbete med öppenhet och dialog. How can faith communities contribute to national security? 

Medverkande:  

Vendela Dobson, Koordinator frivilligorganisationer och trossamfund, Myndigheten för samhällsskydd 

och beredskap. Malin Martelius, Malmö stad. Örjan Wallin, SST - Nämnden för statligt stöd till 

trossamfund. Robert B Andrew, Chief of the Political Section, US Embassy Stockholm. Elias Lomfors 

Carlberg, Fryshuset. Johnny Lindh, Projektledare Social oro metodhandbok för samverkan, Polisen. 

Max Stockman, SST - Nämnden för statligt stöd till trossamfund.  
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Mångfald ger trygghet - hur kan trossamfunden bidra? 

Malmö stad i samarbete med SST - Nämnden för statligt stöd till trossamfund 

3/7 2014 13:30 - 15:00, Länsstyrelsens nedre trädgård, Korsgatan 4  

Beskrivning av evenemanget: 

 Tr ossamfund tillsammans för trygghet i Malmö. Religiös och kulturell mångfald skapar trygghet. Hur 

kan trossamfundsråd arbeta aktivt med trygghetsfrågor? Trossamfund och offentlig sektor tillsammans 

i mångfald. 

Utökad beskrivning av evenemanget  

Coexist Malmö består av representanter från elva lokala församlingar och föreningar från fyra av 

världsreligionerna: islam, kristendomen, buddhismen och judendomen. Nätverket, som efterhand 

utvecklats till en samverkansgrupp, har funnits sedan hösten 2012, då två heldagar anordnades – den 

ena på temat mänskliga rättigheter och den andra på temat trygghet och säkerhet. De deltagande 

organisationerna enades därefter i en vilja att fortsätta arbeta tillsammans för en tryggare stad, framför 

allt ur ett religionsfrihetsperspektiv. På plats i Almedalen erbjuds nu intresserade att ställa frågor till 

representanter för Coexist Malmö om hur de ser på trossamfundens roll i samhället. Fram tills nu 

tillsammans med Malmö stad, Nämnden för statligt stöd till trossamfund (SST) och Myndigheten för 

samhällsskydd och beredskap (MSB) har trossamfunden sedan dess och på olika sätt arbetat för ett 

tryggare Malmö. Coexist är en långsiktig satsning på samverkan mellan trossamfund och mellan 

offentlig sektor. 

Medverkande:  

Malin Martelius, Malmö stad. Örjan Wallin, SST - Nämnden för statligt stöd till trossamfund. Cecilia 

Larsson, Judendom. Salahuddin Barakat, Islam. Anna Wall, Buddhism. Ida Wreland, Kristendom. 


