
Diakonins månad september 2006



Innehåll

din hand håller du nu ett inspirationsmaterial inför årets Diakonins månad. 
Temat för året är integration och rubriken är Du bor i en annan värld men jag 
bor ju i samma ur en dikt av poeten Gunnar Ekelöf.

Det här inspirationsmaterialet, som är ett ekumeniskt samarbete inom Sveriges 
Kristna Råd, vill uppnå tre saker. Dels uppmuntra till att allt det arbete som redan 
i dag pågår i våra församlingar för att främja mångkultur lyfts fram, dels inspirera 
till nya satsningar av olika slag och till att redan pågående arbete fortsätter att 
utvecklas. 

Det är också arbetsgruppens förhoppning att det ska inspirera till en gemensam 
ekumenisk känsla av ansvar när det gäller integration i ett bredare perspektiv, inte 
minst eftersom det är till kyrkan många människor går när de är i kris. 

Inspirationsmaterialet innehåller såväl teologiska reflektioner från tre kyrkoledare 
som nedslag i lokala verksamheter med berättelser och ögonblicksbilder från 
församlingar som arbetar med integrationsfrågor på olika sätt. Mot slutet återfinns 
artiklar som vill ge mer tydliga utmaningar att våga tänka nytt inför framtiden. 

Vi hoppas att materialet ska kännas användbart och inspirerande!

På uppdrag av Sveriges Kristna Råd

Liisa Jönsson, Svenska kyrkan Margareta Björn, Svenska Missionskyrkan
Handläggare diakonal utveckling Diakonisekreterare
liisa.jonsson@svenskakyrkan.se margareta.bjorn@missionskyrkan.se
018-16 96 42 08-674 07 45
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Introduktion

Främlingsrädslan 
försvinner i mötet
Låt oss tillsammans skapa tillfällen för gemenskap. 
Livet blir rikare när vi ser mångfalden som en rike
dom i Guds skapelse.

Med Diakonins månad vill kyrkorna uppmärksamma 
det diakonala arbetet i församlingarna.

I kyrkorna görs stora insatser för att stödja män
niskor som är i behov av hjälp och omsorg. Det är 
det som kallas diakoni, som dessutom handlar om att 
förändra samhället, så att färre skall hamna i social ut
slagning och fattigdom. Diakoner och frivilliga utför i 
församlingarna ett stort arbete som bygger på kallelsen 
att tjäna Gud genom att vara medmänniska.

kyrkornas påskupprop 2005, för en förändrad 
svensk asylpolitik, tillkom sedan diakoner och andra 
berättat om hur de människor som söker asyl i Sverige 
har det. Det fanns förfärliga historier om flyktingar 
vars kontakter med svenska myndigheter inte präg

lats av medmänsklighet utan av misstänksamhet och 
avoghet.

Diakonins månad 2006 har framför allt fokus på 
behovet av integration och social gemenskap. Allt fler 
svenskar är födda i ett annat land. Det är inte dessa 
människors fel att vi har fått ett mer segregerat sam
hälle. Tillsammans behöver vi skapa gemenskaper av 
ömsesidig respekt och generositet.

nar vi möter varandra som människor, kan vi över
vinna främlingsrädsla och rasism. Livet blir mycket 
rikare när vi ser mångfalden som en rikedom i Guds 
skapelse och inte som ett problem.

”Jag bor i en annan värld, men du bor ju i samma” 
är temat för Diakonins månad 2006. Förhoppningen 
är att vi skall se på varandra inte som spegelbilder utan 
som olika individer skapade av Gud att leva i ömse
sidig tillit. Tillsammans kan vi bygga gemenskap.

Lennart Molin, biträdande generalsekreterare SKR,  
Sveriges Kristna Råd
lennart.molin@skr.org
tel 08-453 68 23
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Teologiska reflektioner från kyrkoledare

innebära att vi alla ger varandra rum, inre rum och yttre 
rum. Det skulle betyda att vi är fria nog, modiga nog 
och förankrade nog att kunna och våga leva gränsöver
skridande utan att känna identiteten hotad.

Vi behöver bli medvetna om skillnaden mellan 
gränslöshet och gränsöverskridande. Att vara gränslös 
är hotande för identiteten, att leva gränsöverskridande 
är gudomligt. Vi kan inte leva utan gränser, utan olik
het. Men vi kan vägra att låta gränser och olikheter 
skilja oss åt, eftersom vi alla hör hemma i Guds rike.
När vi med trosargument drar upp gränser, kommer 
vi snart att finna att Jesus står på andra sidan dessa 
 gränser och kallar oss till gränsöverskridande. Var bor 
du? I min Faders hus finns många rum! Jag bor i en 
annan värld men du bor ju i samma!

KG Hammar, ärkebiskop Svenska kyrkan
arkebiskopen@svenskakyrkan.se

Att vara en del av helheten
Barn av olika färg dansar i kyrkans mittgång och 
kurdisk mat serveras till kyrkkaffet. Där växer vår 
kollektiva bön och vårt gemensamma minne vidgas.  
Vi är helt olika. Och ett i Kristus.

Det finns ögonblick av helhet, samhörighet och rike
dom. Jag i världen, världen hos mig. Här och ändå 
långt borta. Allt hör samman. Jag tänker dela med mig 
till dig något av det jag bär med mig efter några år som 
pastor i en färgrik kyrka i en Stockholmsförort. Där 
fick vi se två fyraåringar, den ena mörk med krulliga 
flätor, den andra ljus, dansa i mittgången till postlu
diet, och det hände att vi på gudstjänsten fick lyssna 
till evangelieläsning på fem språk.

jag minns när vi mätta och glada på scoutlägret satt 
kvar vid vårt egenhändigt hopsurrade matbord och 
kom på att vi faktiskt kom från fem olika världsdelar. 
Och på tal om mat, så fanns det perioder när för mig 
helt nya dofter spred sig upp till expeditionen eller 
kyrksalen. Eritreansk eller kurdisk mat vid kyrkkaffet, 
indisk gryta efter personalsamlingen eller syriska bullar 
till kaffet. 

En gång var jag gitarrlärare för Solomon. Det var 
märkligt att upptäcka att vår gemensamma sångskatt var 
begränsad, och att de barnsånger jag tänkt ut som ny
börjarsånger, måste bytas ut mot psalmer i psalmboken.

vad händer i kyrkan när dörrarna öppnar sig och 
det som förut var en gemensam historia och självklar 
utgångspunkt inte längre är det, när andra minnen, 
andra språk och traditioner kommer hit till oss? Vad är 
integration? Är det att tillåta? Eller är det att på djupet 
låta sig själv dras med in i den större helheten?

Var bor du?
Frågan Var bor du? kan och bör uppfattas djupt 
existentiellt. Frågan handlar om huruvida vi bor i 
gudsriket. Men om vi drar upp gränsen till detta rike 
skall vi finna att Jesus bor på andra sidan gränsen.  
I Guds rike finns många rum.

När Olof Lagercrantz skrev en betraktelse över sin 
vän, diktaren Gunnar Ekelöf, kallade han den Jag bor 
i en annan värld men du bor ju i samma. Det är ett 
citat från diktsamlingen Strountes �955. Med titeln 
på boken angav Lagercrantz att frågan om hemhörig
heten var central för Ekelöf, som han betraktade som 
djupt religiös utan att tillhöra någon religion. Gud var 
bortom alla ord och begrepp, och diktarens uppgift var 
att göra rent framför Gud och därmed föra oss fram 
till den tystnad där Gud möjligtvis kan anas men aldrig 
formuleras.

Den värld Gunnar Ekelöf bodde i var dagdröm
mens, drömmens och fantasins värld. Hemhörig i den 
världen betraktade han den värld vi alla delar med 
varandra.

när ekelöf-citatet valts till tema för Diakonins 
månad 2006 ligger häri ett rikt tillfälle för teologiska 
associationer och reflexioner.

– Var bor du?
Så lyder den på ytan prosaiska frågan i Johannes

evangeliets första kapitel. Det är de blivande lärjung
arna som ställer frågan till Jesus. De svarar:

– Följ med och se!
Jag är alldeles övertygad om att Johannesevangeliets 

författare inte alls vill att vi ska stanna vid det kon
kreta svaret att Jesus vid tillfället bodde i Kafarnaum. 
Han inbjuder oss istället att genom evangeliets berät
telse förstå var Jesus har sin hemvist och sin djupa 
förankring. Svaret är:

– I Gud.
Och evangeliets berättelse återger hur vi ska förstå 

detta. De övriga tre evangelierna ger en något annor
lunda ingång i frågan var vi bör ha vår sanna hem
hörighet, när de återger hur Jesus ständigt talar om 
Guds rike. Guds rike är Guds vilja synliggjord, glimtvis 
nu och i sin fullhet i framtiden, Guds framtid. En tidig 
teologisk tolkning av Jesus är att han är gudsriket före
gripet redan här och nu, Guds kärleksvilja synliggjord.

jesus kallar oss att redan här och nu leva ut Guds 
rike, som om det redan fanns närvarande. Det skulle 
också kunna uttryckas så, att vi redan här och nu har 
vår sanna hemhörighet i en annan värld, i Guds fram
tid precis som Jesus.

Vem får rum i Guds rike? Vågar vi tänka någon 
annan tanke än att alla får rum där? Åtminstone om vi 
också själva ska få rum? Jag bor i en annan värld men 
du bor ju i samma! Att redan nu ”leva gudsriket” måste 

teologiska reflektioner från kyrkoledare
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Som gudstjänstmakare drabbades jag av vår mång
färgade gudstjänst. Kristus fick liksom nya konturer. 
Kristi kropp blev mer synlig genom att vi var så olika, 
vi som satt i samma rum och delade våra böner med 
varandra. Vår kollektiva bön växte, och vårt gemen
samma minne blev vidare.

Det var som att världen flyttade in i kyrkan, och 
jag fick vara en del av en större helhet, mer än tidigare 
vara en del av den brokiga mänskligheten.

integration är ett svårt ord. Jag vet inte om jag för
står det helt, så där så att ordet är ett med mig, men jag 
tycker att det har att göra med öppenhet, nyfikenhet och 
kunskap om att människor har en historia att berätta.

Integration är att vilja ta emot den och utgöra en del 
av helheten. Alla är vi ett i Kristus, skriver Paulus. Det 
är en häftig utgångspunkt. Det handlar inte om att vi 
är likadana, eller att vi alla är överens. Nej vi är olika. 
Judar och greker, män och kvinnor, slavar och fria. 
Helt olika. Och ett i Kristus.

Karin Wiborn, missionsföreståndare  
Svenska Baptistsamfundet
karin@baptist.se
tel 08-564 827 01

Integration är att bli hel
När jag blir hel och har hittat tryggheten och djupen i 
mitt liv, blir medmänniskan inte ett hot utan en möj
lighet att berika mitt sammanhang.

Ordet ”integration” kommer från det latinska ordet 
 ”integer”. En direkt översättning skulle kunna lyda 
”hel”.

Att bli integrerad innebär att bli hel. Det finns en 
längtan hos oss alla människor att få uppleva en helhet 
i våra liv. Först och främst har vi ansvar för vår egen 
inre resa. Hur blir vi hela människor?

Jesus Kristus, som i sig själv är både sann människa 
och sann Gud, visar vägen. Han talar om behovet av 
att omvända sig och tro på budskapet. Han säger:

Tiden är inne, Guds rike är nära. Omvänd er och 
tro på budskapet. (Markus evangelium �:�5)

i den välkända liknelsen om den förlorade sonen 
i Lukasevangeliets femtonde kapitel talas det om att 
sonen kommer till ”besinning”. Det grekiska ordet för 
besinning kan även översättas med att ”komma till sig 
själv”. När han kom till sig själv vände han om. När 
han närmar sig sitt barndomshem upptäcker han hur 
Fadern står och väntar med öppen famn.

När jag hittat tryggheten och djupen i mitt eget liv 
är jag bättre rustad att ta emot min medmänniska. Då 
blir min medmänniska inget hot utan erbjuder mig en 
möjlighet att berika det som är mitt sammanhang. I 
dessa perspektiv får vi se på integrationen i våra kyr
kor och i vårt samhälle.

Ibland använder vi uttrycket: ”Delen får stå för hel
heten.” I våra ekumeniska sammanhang stämmer det 
bra. Olika kyrkor och samfund har hittat sitt uttrycks
sätt och sin tradition i liturgi och tillbedjan.

Om vi hittar djupen i vårt eget sätt, så blir vi bättre 
på att lyssna till och lära av andra utan att försvara vår 
egen tradition i första hand. Vi är olika delar i Kristi 
kropp. Tillsammans blir vi en hel del.

kristi kyrka i sverige har ett ansvar att i Jesu efter
följd förkunna och leva så att människor från andra 
kulturer och länder känner sig välkomna. Det handlar 
inte om att människor tar vår plats. Det handlar om 
att de berikar våra liv. Vi får ta del av nya delar som 
gör att helheten blir än tydligare i kyrka och samhälle.

Inte många i vårt land kunde undgå det upprop 
som Sveriges Kristna Råd kom att kalla påskuppropet. 
Genom att skriva under listor kunde vi alla visa vår 
solidaritet med människor som söker asyl i vårt land.

Uppdraget är dock inte slutfört i och med att påsk
uppropet är över. I våra olika församlingar får vi nu 
skapa miljöer dit människor kan komma och dela vår 
gemenskap. I den miljön växer vi alla som människor 
med ett tydligt centrum i Jesus Kristus.

Göran Zettergren, missionsföreståndare  
Svenska Missionskyrkan
goran.zettergren@missionskyrkan.se
tel 08-674 07 30

teologiska reflektioner från kyrkoledare
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Fakta

Att definiera människor 
är problematiskt
I det här materialet används många olika 
begrepp för att beskriva människor som kom
mit till Sverige från andra länder: invandrare, 
människor med utländsk bakgrund, nysvenskar, 
flyktingar, asylsökande, invandrad… Alla dessa 
begrepp kan ifrågasättas.

Invandrare har ofta fått en negativ klang 
samtidigt som nysvenskar kan låta väl hurtigt. 
Alla invandrare är inte flyktingar – den största 
delen invandrare kommer till Sverige av kärlek, 
för studier eller arbete. Även drottning Silvia är 
ju invandrare och lite skämtsamt kan man kalla 
Victoria, CarlPhilip och Madeleine för ”andra 
generationens invandrare som lever på bidrag”.

Definitioner är därför alltid problematiska sam
tidigt som vi måste hitta sätt att beskriva målgrup
per och arbete som tydliggör att det inte bara 
handlar om människor som är uppvuxna i Sverige 
och automatiskt har det svenska språket och sam
hällskunskapen med sig. Men det är också viktigt 
att det inte blir något slags uppdelning av ”riktiga 
församlingsbor” och ”invandrare”!

Diskutera gärna det här i er församling.

Kristina Hellqvist 

Definitioner av integration

Integration är både ett mål och en – eller flera 
– processer. För individen är integrationen ett 
livsprojekt som är beroende av hans eller hennes 
egna mål, syften och förutsättningar.

Integration betyder också att förena skilda 
delar till en större helhet. Den som bosätter sig i 
ett nytt land, måste hitta en strategi för att ingå i 
en ny gemenskap utan att göra våld på sin kultu
rella och etniska identitet. Det förutsätter en viss, 
ömsesidig, anpassning.

Integration är en ständigt pågående, ömsesidig 
process. Samhället kan stödja individen genom 
att föra en politik som underlättar för honom 
eller henne att förverkliga sina mål i livet.

Från Integrationsverkets hemsida  
www.integrationsverket.se

Med integration avses den sociala process som 
gör det möjligt att bilda en sammanhållen helhet 
utifrån skilda gruppers intresse, erfarenheter och 
särart. Till skillnad från assimilation, som för
utsätter anpassning till majoritetens normer och 
förhållningssätt, betyder begreppet integration 
att olika grupper i samhället inte behöver ge upp 
sin särart för att uppnå likvärdiga ekonomiska, 
sociala och politiska villkor.

Integration är inte bara en process utan också 
ett mål. Gemensam värdegrund, likvärdiga lev
nadsvillkor och delaktighet i den sociala gemen
skapen anses vara viktiga mått på integration.

Integration är i likhet med andra ord en be
skrivning av sociala processer, förknippade med 
gradvisa förändringar över tiden.

Integration är en ömsesidig process även om 
uppmärksamheten ofta riktas på de grupper som 
ska komma in i samhället. Förändringen involve
rar både de(n) grupp(er) som ska integreras och 
samhället i stort.

Från Sverige mot Rasisms hemsida  
www.sverigemotrasism.nu

fakta
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Nedslag i verkligheten

Har vi förstått  
varför människor flyr?
Vi har fått en ändrad utlänningslag som inger hopp! 
Kanske kyrkornas gemensamma protest, Påskuppropet, 
har bidragit till detta. Att engagera sig får effekt. Om 
vi engagerar oss, kan mottagningen av flyktingar bli 
mer human.

I snart två år – modlöshet, tomhet, hopplöshet, upp
givenhet, desperation, chock, rädsla och ibland, en liten 
strimma av ljus och hopp, ett leende. Detta har jag delat 
med mina ”flyktingar”.

Det bekväma ordet flyktingar gör det enkelt och 
bekvämt att hantera svåra, smärtsamma och komplexa 
problemställningar. Skenbart enkelt.

Hur fungerar vi i detta frihetens och demokratins 
 föredöme på jorden? Vad betyder egentligen det faktum 
att bara �5 procent av dem som söker sig till Sverige får 
uppehållstillstånd? För fem år sedan var siffran 50 pro
cent. Är det ett tecken på att lugnet lägrat sig över värl
den eller kan det kanske vara ett uttryck för en annor
lunda inställning från vår politiska ledning? Många 
studerar och analyserar frågan. Men svaret har uteblivit.

men nu har något hänt! Den tillfälliga lag som nu 
tillämpas under en övergångsperiod, har en paradgren 
som kallas ”humanitärt angeläget” (2 kap, 5b §, p �, 
hämtat ur Lag om ändring i utlänningslagen, SFS 
2005:762). Tack Påskuppropet!

Det inbjuder till en stunds reflektion: Har vi sett och 
förstått berättelserna om förföljelse, mord, tortyr, våld
täkter och religiösa övergrepp? Eller är det möjligen så 
att vi själva i vårt land skapat de förhållanden som nu 
ger tusentals människor uppehållstillstånd med motiva
tionen: ”Det anses humanitärt angeläget att…”. Tänk 
om det beror på oss?

den första april i år fick vi en ny utlänningslag, en 
ny processordning! Vad händer? Låt oss hoppas att vi 
lärt oss något de sista något turbulenta ”flyktingåren”. 
Ett antal kriminella på våra fängelser betyder inte att vi 
kan se med misstänksamhet på resten av befolkningen. 
Ett antal flyktingar med mindre goda motiv för sin flykt 
till Sverige, bör inte leda till att hela flyktingkollektivet 
misstänkliggörs. Låt oss i stället arbeta med respekt för 
vår medmänniska.

Låt oss inse att en stats eventuella övergripande 
intressen aldrig, aldrig kan motivera att vi kränker, 
förödmjukar och ibland krossar människor.

Låt oss nu ta oss an de nya ”synliga” invånarna, stödja 
deras integration i vårt samhälle. Det är vi skyldiga dem.

Jan Frykman, diakon Västertälje församling Svenska kyrkan
jan.frykman@svenskakyrkan.se
tel 08-550 914 08

Världen möts i Boliden
Kommunen växte med 25 procent när 400 asylsökande 
anlände. Bolidens församling och EFS bestämde sig 
för att välkomna de nyanlända. De asylsökande förde 
in nya positiva värden i gemenskapen. 

När Bolidens kommun hösten 2002 fick erbjudandet 
att ta emot asylsökande gick debattens vågor höga. För 
och emot. Till ett litet samhälle på cirka �600 invånare 
skulle komma ytterligare �00 människor från olika 
delar av världen. Som mest blev det �60 personer. 

Bolidens församling och EFS i Boliden hade just 
skrivit under ett nytt avtal om samarbete, där vi beslöt 
att vi skulle arbeta gemensamt med viktiga delar av vår 
verksamhet, som diakoni och ungdomsarbete. Det nya 
projektet om asylmottagandet blev därför självklart en 
del i detta samarbete.

några tankar blev vägledande i vår fortsatta 
 planering: 

• Arbetet skulle pågå några år, kanske många. Vi 
måste planera långsiktigt för att klara av det, 
både praktiskt och ekonomiskt. Vi uteslöt därför 
snabbt idén om värdfamiljer till alla och arbetade 
för att få en öppenhet i de möten som nästan alla 
skulle komma att få. 

• Människor från annan bakgrund vad gäller tro, 
språk och kultur, skulle kunna mötas och finna 
en gemenskap hos oss. Vi ville även att de som 
inte skulle få stanna i Sverige skulle få en så bra 
tid som möjligt i vår gemenskap.

• Vår strävan skulle vara integration. Vi ville lära 
av deras erfarenheter och hoppades kunna få dela 
med oss av våra till dem. Evangeliet och kyrkans 
historia påminde oss om att Gud ofta använt 
flyktingar för att föra ut evangeliet i världen.

• Vi behövde mötesplatser. Vi inventerade vilka 
vi hade och funderade på om vi behövde skapa 
nya.

nu har det gått tre år. Vissa barn och ungdomsgrup
per blev naturliga som mötesplatser. Speciellt formen 
av ”öppet hus” har visat sig fungera bra. Ledarnas 
öppenhet för de nya har varit av stor betydelse. En ny 
”öppen kväll” för föräldrar och barn och andra vuxna, 
blev också snabbt en samlingsplats, i första hand för 
de asylsökande. Under den enkla andakten under 
kvällen fick deltagarna uppgifter att utföra. Detta blev 
ett viktigt tillfälle för oss alla att dela med oss av 
evangeliet, att känna oss sedda och behövda. Och vi 
behöver verkligen varandra.

De mötesplatser som har fungerat bäst som in
tegrerande gemenskaper, har nog varit våra huvud
gudstjänster och öppna förskolan. Öppna förskolan 
tog församlingen över när kommunen ville lägga 
ner verksamheten, den driver vi nu i samverkan med 

nedslag i verkligheten
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skolan. Våra tre körer, dit en del asylsökande sökt sig, 
fungerar naturligt integrerande.

I våra gudstjänster har vi arbetat med utförliga 
gudstjänstordningar så att de nya har kunnat följa med 
i gemensamma läsningar och sångtexter. Rubrikerna i 
agendan har också funnits på engelska. Visserligen för
står endast en minoritet engelska, men det skapar ändå 
en öppning mot andra än svenskarna. Vissa rubriker 
har också markerats med bilder.

biblar och textläsning på olika språk, liksom ljus
tändning och andra symbolhandlingar, är värdefulla 
inslag.

Det enkla kyrkkaffet efter varje gudstjänst, då vi 
kan mingla och prata med varandra, visade sig ha stort 
värde.

Globalkvällarna, med mat och musik från olika 
 delar av världen, har fått en mycket större bredd, 
 sedan vi engagerade de asylsökande i programmet.

Vi har sett bibelstudierna även som en möjlighet att 
träna svenska. 

Vår sommarkyrka fick en delvis ny inriktning sedan 
vi fick med asylsökande i arbetet. 

Dessutom har förstås tusentals möten skett mellan 
enskilda, inte minst genom hembesök av diakon och 
andra anställda. Även församlingens övriga medlem
mar har deltagit i detta.

Vi har i församlingen, inom både Svenska kyrkan 
och EFS, känt det som en styrka att få göra arbetet till
sammans. Det har gett inspiration åt oss som arbetar 
mer direkt med frågorna och en samsyn i arbetet som 
vi annars inte tror hade varit möjlig.

Jan Lundman, kyrkoherde  
Bolidens församling Svenska kyrkan
jan.lundman@svenskakyrkan.se
tel 070-338 19 78

Anita Lundqvist, samarbetspräst EFS, Boliden
anita.efsboliden@post.utfors.se
tel 0910-58 07 90

Aktivitet förenar ungdomar
Ungdomar från 15 olika nationaliteter söker sig 
till Ungdomens hus i Nässjö. Här deltar de i olika 
intressegrupper, får social träning och en meningsfull, 
utvecklande och mångkulturell fritid. Och vuxen
relationer.

Ungdomens hus i Nässjö har som mål att verka för 
integration mellan olika grupper, till exempel mellan 
unga från andra länder och svenska ungdomar. Vid 
starten �997 kom bara invandrarungdomar till verk
samheten. I dag har 60 av de �57 ungdomarna svenskt 
ursprung. �5 olika nationaliteter finns representerade.

Verkligheten är tuff för många ungdomar, med 
våld, hot och alkohol. Det finns ett stort behov av 

vuxenrelationer och det erbjuder Ria i Nässjö. Under 
de nio år som gått har närmare 800 ungdomar funnit 
en meningsfull, utvecklande och mångkulturell fritid i 
Ria Nässjö.

• Fyra dagar i veckan arbetar man med olika grup
per. Utifrån ungdomarnas egna idéer bildar man 
intressegrupper där man bakar, lagar mat, snick
rar, odlar blommor (bara killar!), bygger hemsida 
och har samhällsinriktad och förebyggande social 
träning.

• Fyra ungdomar delar på en caféverksamhet.
• På fredagarna är det öppet hus, som en fritids

gård.
• Läxläsning är en del av verksamheten.
• För närvarande arbetar elva ungdomar frivilligt 

som hjälpledare i verksamheten. 

föreståndaren ulf Molin kom till Nässjö och 
Ungdomens hus från en tjänst på invandrarverket. När 
dåvarande invandrarverkets lokalkontor i Nässjö lades 
ned tog han med sig en grupp ungdomar med utländsk 
härkomst till Ria och startade en ungdomsverksamhet 
i en källarlokal.

I dag upplåter Nässjö kommun en hel skolbarack 
kostnadsfritt åt Ungdomens hus. Verksamheten bedrivs 
av Ria Nässjö tillsammans med studieförbundet Bilda.

Ulf Molin, föreståndare Ungdomens hus Nässjö
tel 0380-757 64

Leif H Gustafson, pressekreterare Hela Människan
tel 08-453 68 54

Fakta
Hela Människan

• Hela Människan är en del av Svenska kyr
kans och frikyrkornas gemensamma sociala 
arbete.

• Grunden i Hela Människans arbete är ett 
samhälle där människor kan leva ett värdigt 
liv.

• Drivkraften inom Hela Människan är att nå 
 människor och skapa mötesplatser dit män
niskor kan komma precis som de är.

• Hela Människans lokala arbete bedrivs av 
självständiga enheter på uppdrag av försam
lingar.

• Verksamheten finns på ett hundratal orter.
• Det lokala arbetet går ofta under namnet 

Ria.

nedslag i verkligheten
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Fredax hos ”Fritidsarmén”
– I kväll är det Fredax, hojtar Albert i skolan till sina 
kompisar.

Budskapet sprider sig som en löpeld. Och de kom
mer. Ibland kan det vara 40–50 barn! 

Fredax är en trygg & kul mötesplats för barn, 7–�2 år. 
För många asylsökande barn har fredagskvällarna blivit 
en höjdpunkt att längta efter! En kväll med vuxna som 
bryr sig, som ”gasar och bromsar”!

Barnen i Nacksta i Sundsvall behöver ”Fredax”, ef
tersom de är för små för att komma in på fritidsgården. 
Därför är Fredax öppet någon fredagskväll i månaden. 
Sport, disco, pyssel och film står på programmet och 
lek och skoj tillsammans med de vuxna! Volymen är 
hög, tempot är högt.

samverkan mellan Svenska kyrkans diakoni i Sunds
valls Gustav Adolfs församling och Frälsningsarmén har 
gjort det möjligt att ha denna öppna verksamhet för barn.

Det är intensiva kvällar med många härliga ungar, 
med blod, svett och tårar. Vi orkar därför att vårt sam
arbete ger oss kraft att under ordnade former, tillsam
mans möta barn med ”omättliga” behov.

Kontakt: Lena Gunnarsson, diakon  
Gustav Adolfs församling Sundsvall Svenska kyrkan
lena.m.gunnarsson@svenskakyrkan.se
tel 060-16 04 46

Helena Andersson, officer Frälsningsarmén
tel 060-15 44 37

Språkförbistring har fördelar
I frivilligarbetet kan man hitta människan bakom 
missbrukarstämpeln.

På äldreläger i Fors församling i Eskilstuna hörs glada 
röster både på finska och på svenska. Diakonerna har 
bjudit in till gemensamma dagar oavsett språk. Hur 
skall det här gå? Vi har ju lite svårt med varandras 
språk, och blyga är vi också.

det gick jättebra! Airi Puolakka, som var med som 
assistent till den äldsta deltagaren, blev uppmärksam
mad som en duktig medhjälpare och blev tillfrågad 
som frivillig i församlingens morgonkafé. På den vägen 
är det. Nu är hon fullt engagerad, både för Svenska 
kyrkan och Röda korset.

Språket spelar roll på ett positivt sätt. Ibland är det 
jättebra att ha en tvåspråkig resurs.

– Välkommen!
– Tervetuloa!
På onsdagskvällar laddar Airi sina egna batterier i en 

sverigefinsk kvinnogrupp som badar bastu på Tomas
kyrkan.

har åren som frivillig ändrat Airi? Ja, särskilt 
hennes sätt att se på människor. Efter att ha lärt 
 känna flera missbrukare, nyktra såväl som onyktra, 
har hon hittat människan bakom missbrukarstäm
peln. Hon möter ofta någon bekant på stan som 
hojtar:

– Hej! Terve!
Igenkännandets glädje känner inga gränser.

Helena Puula-Niemonen, stiftsdiakon Strängnäs stift 
Svenska kyrkan
helena.p.niemonen@svenskakyrkan.se
tel 0152-22 34 18

I integrationen förändras alla
De regelbundna samlingarna i kyrkan har skapat 
starka band mellan invandrade och andra svenskar i 
församlingen.

Integration i församlingen är inte enkel, men den är 
nödvändig. Integrationen måste ses som en process då 
alla parter ständigt förändras mot ett gemensamt mål. 
I baptistkyrkan i Lindesberg pågår ett sådant integra
tionsarbete.

En av församlingsmedlemmarna, Birgit Tybell, an
svarade för invandrarbarnens skolgång. I samråd med 
en kurdisk kvinna som var hemspråkslärare började 
de ha torsdagssamlingar i kyrkan för invandrarkvin
nor. Detta skedde för många år sedan. Successivt har 
allt flera kommit till dessa samlingar – både män, 
kvinnor och barn. Man har därför också startat en 
barngrupp.

förutom många andra aktiviteter innehåller sam
lingarna också en stund av trossamtal. Detta har skapat 
starka band mellan invandrade och andra svenskar i 
församlingen. Eftersom Lindesberg är en ganska liten 
stad, så stöter de ofta på varandra på stan och man 
umgås också i hemmen.

Kyrkan har blivit en mötesplats för människor från 
många olika länder. En del av dem har mött Kristus 
i församlingen. Församlingen är nu en internationell 
församling och integrationen pågår för fullt!

Theodoros Demetriádes, pastor ansvarig för invandrar- 
och flyktigarbete inom Evangeliska Frikyrkan
theodoros.demetriades@efk.se
tel 019-16 76 38
 

nedslag i verkligheten
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Vi har samma drömmar
En grupp kvinnor av olika härkomst besökte exotiska 
Alby utanför Stockholm. Längre behövde de inte åka 
för att lära sig om goda alternativ till att gifta sig av 
kärlek.

I Centrumkyrkan träffas en grupp kvinnor. Kvinnorna 
är i olika åldrar, befinner sig i olika livssituationer och 
har olika härkomst. På måndagar erbjuds de kvinnor 
som behöver det undervisning i svenska. På torsdagar 
träffas gruppen och talar om sina liv, bakar, gör utflyk
ter och lär av varandra.

En utflykt gick till Alby – en förort i Stockholm där 
det företrädesvis bor personer med utomnordisk här
komst. En av kvinnorna i gruppen blev guide in i Albys 
hemliga värld, hon har sitt ursprung i Iran. Den lokala 
livsmedelshandlaren erbjöd en mängd kryddor, grön
saker och frukter som var fullständigt obekanta för 
kvinnorna med nordisk härkomst. Kunnigt och med 
ivrig stolthet visade guiden hur man tillagar de olika 
läckerheterna. Det var första gången som de nordiska 
kvinnorna besökte denna stadsdel.

de har också samtalat om livsnära ting såsom 
födelse, bröllop och begravning tillsammans med en 
präst från Svenska kyrkan. Låt mig frysa en bild från 
samtalet om bröllopet.

I gruppen finns fem kvinnor från Sverige, en från 
Danmark, en från Syrien, en från Peru, en från Nige
ria, en från Bangladesh och två från Iran. Några av 
kvinnorna är idag änkor, andra frånskilda och några 
lever fortfarande tillsammans med sina makar som är 
med på bilden.

De svenska kvinnorna har med sig sina bröllops
foton som studeras ingående, de är från en annan tid. 
Gemensamt för dem alla är att de gifte sig för att de 
var förälskade. Detta föranleder en kvinna i gruppen 
att fråga:

– Vad är det där kärlek som Ni pratar om? I mitt 
land råder patriarkat. Mannen väljer första frun som i 
sin tur är med om att välja andra frun. De två väljer ut 
tredje frun i samråd med mannen. De tre fruarna väljer 
gemensamt ut fjärde frun och mannen har då ingen 
talan.

Äktenskap är en praktisk åtgärd och det gäller för 
fruarna att välja rätt människor som kan passa in i 
familjen. Kvinnan funderar:

– Om nu detta med kärlek är så viktigt, varför har 
ni i Sverige då så hög skilsmässofrekvens?

en annan kvinna berättar hur maken utses av hennes 
föräldrar och hur man försöker hitta en lämplig make 
som även kan vara till gagn för familjen.

En kvinna är nygift med en make som familjen utsett. 
Hon färgar varje morgon en strimma med henna i sitt 
hår för att visa världen hur lycklig hon är med sin man.

Olika kvinnohistorier vävs ihop såsom ett lapptäcke 
och vi som har förmånen att delta i dessa samtal kan 
andäktigt bara konstatera att världen över oavsett 

vilken religion vi bekänner oss till, vilken hudfärg vi än 
har, så är vi alla människor.

Mette Nielsen, integrationssekreterare Svenska  
Baptistsamfundet, Centrumkyrkan Farsta samarbetskyrka 
Svenska Baptistsamfundet/Svenska kyrkan
mette.nielsen@centrumkyrkanfarsta.se
tel 08-94 48 95

 

En liten praktisk insats  
är djupt meningsfull
Det handlar om att skapa en kultur av respekt och 
ansvarstagande mellan samfund och andra aktörer. 
Men det handlar också om att vara beredd att göra 
små praktiska insatser. Utan konkreta handlingar står 
sig arbetet slätt. Många av de människor vi arbetar 
med räknar inte med att de har något att tillföra, men 
det har de!

Vår omvärld förändras, på vissa platser snabbare än 
på andra. Flyktingar flyttar, men det gör också vi som 
är mer lyckligt lottade. Somliga svenskar flyttar till 
främmande land och planterar sina föreställningar och 
märkliga seder där, som till exempel luciafirande och 
surströmming. Somliga svenskar har sina rötter och 
religiösa identitet någon annanstans ifrån. Somliga 
svenskar får barn med invandrare och somliga svenskar 
är invandrare.

Jag har flyttat från sköna Stockholm och blandar 
numera mina Stockholmserfarenheter med erfarenheter 
från Skåne. Min arbetsplats är Rosengård, där den 
världsvida förändringen har gått före och är mer tydlig 
än på andra platser.

det sägs ofta att dialogen mellan olika kulturer 
och religioner är viktig. Dialog förutsätter minst två 
personer. Förväntar man sig att en församling ska föra 
dialog, bedriva integrationsarbete eller samarbeta så 
måste det finnas en gudstjänstfirande församling som 
kan göra detta. Därför måste det vara tillåtet att också 
bygga upp en egen församling, inom exempelvis islam. 

En annan aspekt av församlingsutveckling är samar
bete mellan olika religiösa samfund och andra aktörer 
i samhället för stadsdelens eller bygdens bästa. Samar
bete kräver att den självbild man har som kyrka klarar 
av det. Och det kräver att såväl den enskilde medar
betaren som politikern och församlingen erkänner att 
man själv inte klarar av allt, eller ens har ansvar för 
att klara av allt. De andra aktörerna i samhället måste 
myndigförklaras, både myndigheter och andra kyrkor 
och samfund.

Det låter kanske självklart, men det är inte så enkelt 
att släppa bilden av sig själv som den som när allt 
kommer till kritan har ansvaret för religionen och 
diakonin i bygden.

nedslag i verkligheten
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om moskén har en social imam och tar socialt ansvar, 
varför inte samarbeta och slussa de muslimer som 
kommer till kyrkans diakoni till moskén? Varför inte 
närma sig skolan tillsammans med andra religiösa 
samfund och därmed visa att alla samfund välkomnar 
samarbete?

Det blir kraftfullt när imamen, Svenska kyrkans, 
Katolska kyrkans och frikyrkans representanter säger 
samma sak inför eleverna: Du ska älska din nästa som 
dig själv!

Så arbetar vi här i Rosengård. Tillsammans med 
kommunen organiserar vi också nattvandrare med 
deltagare från många religioner och intressegrupper. 

Visst finns det mycket som skiljer oss åt. Både i 
Svenska kyrkan och i moskén är vi tydliga med vår 
profil men vi har det gemensamt att vi vill arbeta för 
vår stadsdels bästa. Viljan till samarbete är viktigast.

det finns en stor risk att vår kyrka degraderas till de 
etniska svenskarnas kyrka. De tendenserna finns både 
i Malmö och i andra städer. Jag ser det och oroar mig 
över det. Vissa strävar efter ett samhälle där de olika 
folkslagen hör till sin kyrka, sin förening, sitt sam
manhang. Det vore en dröm om de som vill tillhöra 
Svenska kyrkan gör det, oavsett etnisk bakgrund, och 
om de som vill tillhöra den ortodoxa kyrkan gör det 
och så vidare. Alla kyrkor måste erkänna och respek
tera varandra och samarbeta för stadsdelen. I smått så 
håller det på att hända i Rosengård.

Vi har lyckats med en hel del i Västra Skrävlinge. 
Vi arbetar med information, kvalitet, tydlighet i det vi 
står för, samarbete med andra. Det vi gör behövs. Det 
är stort att få följa med ungdomsgruppen på en resa 
till Berlin om man kommer från Rosengård eller för 
vuxna att åka till något så banalt som GK:s i Ullared 
(som dock inkluderade kyrkbesök med andakt). I ”fina 
staden” kanske en sådan resa möts med en gäspning, 
men hos oss är det stort att någon bryr sig.

just nu arbetar vi särskilt med att bygga upp allas 
ansvarstagande för församlingen genom en nybildad 
lekmannaförening. Det handlar förstås om ekonomiskt 
ansvarstagande, så att församlingen kan bedriva verk
samhet. Men det handlar också om att skapa en kultur 
som uppmuntrar frivilligt ansvarstagande och engage
mang, också praktiskt och mentalt. Den kulturen finns 
inte naturligt i Rosengård. Människorna vi arbetar 
med räknar inte med att de har något att tillföra, men 
det har de!

Magnus Roos, kyrkoherde i Västra Skrävlinge församling, 
Rosengård
magnus.roos@svenskakyrkan.se 
tel 040-671 92 21
Församlingens hemsida: www.vskravlingeforsamling.nu

nedslag i verkligheten
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Integration handlar om att våga ifråga
sätta och ändra sig själv. Det vågade 
Salwa och Rima, och tog sig en plats 
i det svenska samhället. Kyrkan och 
tron gav dem ett starkt stöd. 

Men Rima utmanar oss att inte 
vara rädda för att bevara det svenska.

– Bjud i stället in oss nysvenskar  
till det svenska och låt oss dela det, 
säger hon. Integrationsuppgiften  
ligger både på de gamla och på de nya 
svenskarna.

Det handlar om vilja, kunskap 
och respekt. Men det är kompli
cerat, ibland trångsynt – ändå så 

berikande”, säger Salwa Barsoum och 
Rima Haro om integration. De är mor och 
dotter och två av Södertälje Missionsför
samlings medlemmar.

Salwa var 32 år och Rima 9 år när de 
kom till Sverige hösten 1985. En resa på 

några timmar från Syrien blev starten på 
en livsresa och en utmanande berättelse 
om hur vi alla kan tänka kring integra
tion.

Deras möte med ”det svenska” var 
dubbelt. Salwa upptäckte snabbt vad som 
krävdes för att komma in i det svenska 
samhället. Nyckeln var språket. Så Salwa 
skyndade från svenskundervisningen 
till kyrkans ”Mitt på dagen”träffar, en 
utmärkt mötesplats för att lära känna 
det svenska samhället och kulturen. Där 
fanns människor som hade tid att prata, så 
där kunde Salwa träna sin svenska.

Inga enkla spelregler
Rima fick som nioåring och ny i Sverige, 
tidigt erfara att hon var annorlunda. Än 
idag kan hon betraktas som ett exotiskt 
inslag säger hon med utmanande blick. 
Utom på en plats där hon hela tiden be
mötts som Rima – hemma i församling

Våga förändras  
av varandra

en. Där har hon varit Rima, från tiden 
som barn i ett nytt land med ett relativt 
begränsat ordförråd och där de kulturella 
spelreglerna inte var enkla att förstå, 
fram till idag – med en god utbildning 
och väletablerat arbete.

– Jag mötte värme och kärlek i för
samlingen. Någon såg och mötte mig för 
den jag var. Det har hjälpt mig att bevara 
min identitet.

I kyrkan gjordes inte någon skillnad 
på vem hon mötte, där fick hon vara just 
Rima. Det har hjälpt henne genom livet 
och fått henne att växa i tron på Gud. 
Men så blixtrar det till i Rimas ögon.

– Det är som om kyrkan idag blivit 
viktig i sig, för själva byggnaden, men 
den viktigaste ”kyrkan” är väl vi med
lemmar? När vi står för vår tro i varda
gen, och delar den genom att ta emot 
andra människor som de är, precis som 
Jesus gjorde! Då bidrar vi till integratio

’’
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nen. Integration är att bli hel. Det blir vi 
när vi ser och lär av varandra!

Tron ifrågasätter sig själv
För Rima och Salwa är tron det starkaste 
som finns. Tron bär dem genom livet. 
Och den växer genom att de ibland re
flekterar om dess egentliga innebörd. På 
så sätt ligger inte begreppen tro och inte
gration så långt från varandra. Både tron 
och integrationen behöver problematise
ras för att utvecklas.

– Vill man bli stark i sin tro måste man 
våga ifrågasätta sig själv. När den egna 
tron möter andras, växer tron. Så är det 
också med integrationen, säger Rima. 
Den sker när människor möter varandra.

– Ska man våga integration måste 
man våga se det som är mindre bra i sin 
egen kultur och det kan göra ont, säger 
Salwa. Att blunda och välja bort föränd
ring håller inte i längden.

Försvenskning ger kritik från egna
Integration handlar om att våga ändra 
sig själv. Därför finns ifrågasättandet 
som en viktig del för att få veta vem man 
vill vara. Resultatet kan ibland medföra 
att man inte smälter in längre. Just den 
erfarenheten har både Salwa och Rima 
fått känna av. De kommer aldrig att vara 
vare sig hundra procent svenskar eller 
syrianer. Den erfarenheten måste mödo
samt bearbetas hela livet.

Salwa och Rima kan ofta uppfattas 
som försvenskade av sina egna ”lands
män”. Återigen måste de bevisa vilka de 
är men ifrågasättandet kommer från ett 
annat håll än när de kom till Sverige för 
tjugo år sedan.

Ingen av dem tycker om att kallas för
svenskade, för det låter som om de försö
ker vara någonting de inte är. Verklighe
ten är den att de till en del blivit svenskar, 
som ett resultat av 20 år i Sverige. Det är 
det som är integration, inte att låtsas vara 
någonting man inte är. Den svenskhet 
som finns inom dem är sann och verklig, 
inte någon sorts mask.

Evangeliet är sprängstoff
Tro och integration handlar om att våga 
ändra sig själv, att våga bryta mönster. 
Våga se saker ur nya perspektiv. För att 
det ska lyckas måste tron hållas levande. 
Och det som är levande måste vårdas.

– Integration handlar ju om männi
skor. Därför krävs vilja att integrera sig, 
mod att skaffa kunskap om det okända 
och att vara villig att respektera andra, 
säger Salwa. 

Rima lägger till:
– Evangeliet vi bär på är sprängstoff, 

nyckeln till integrationen. Jesus såg och 
mötte människorna som de var. När nå
gon ser oss vågar vi öppna oss och då 
skapas tillit. En ledstjärna för hur vi som 
kristna bör förhålla oss till integration. 
Det handlar om att älska sin nästa som 
sig själv.

Har kyrkan något ärende?
Om vi vill arbeta med integration i 
församlingen står vi inför en gigantisk 
utmaning. 

– Svensk integrationspolitik har miss
lyckats, säger Rima. Och om det är nå
gon uppgift kyrkan har, så är det att visa 

mod och våga påtala integrationens kris. 
Men också dess möjligheter, genom att 
lyfta fram de här frågorna.

Integration är livsnödvändigt för var
je församling som funderar över hur man 
ska växa i Sverige idag. Pastor Lars 
Åberg i Södertälje missionsförsamling 
utmanar:

– Om kyrkan inte har ett ärende till 
den fjärdedel av Sveriges befolkning 
som kommit hit från andra länder, då har 
vi väl inget ärende alls?

Med glöd i blicken utmanar Rima:
– Var inte rädd för att bevara det 

svenska, men bjud in mig och andra ”ny
svenskar” till det svenska och låt oss dela 
det. Integration har nämligen en början 
men inget slut.

Elisabeth Olsson, utbildningskonsulent  
Svenska Missionskyrkan

Rima Haro har alltid blivit bemött som just Rima i sin hemförsamling.

våga förändras av varandra
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’’Det bästa i mångfalden är när du 
kan öppna dig som om du gav 
någon en kram”, säger Yamandú 

Pontvik, sångpedagog och kompositör 
till Mångfaldsmässan. När olika kulturer 
kan integreras genom mångkulturmusik, 
när vi delar med oss av traditioner och 
skapar nya saker tillsammans – då kan 
kulturkrocken bli en kulturkram.

Yamandú ser sången och musiken 
som de kanske viktigaste redskapen för 
att bygga broar mellan människor.

– Församlingssången är ofta det enda 
momentet i gudstjänsten där församling
en gör något aktivt tillsammans. Att ta 
det momentet på allvar är att ta männi

skorna som kommer till kyrkan på allvar. 
Ett sätt att visa det, är att öva sångerna 
med församlingen innan gudstjänsten 
börjar.

Började i egna bakgrunden
Yamandú är uppvuxen i Uruguay med 
svensktyska föräldrar men bor sedan 
tjugo år tillbaka i Sverige. Hans första 
musikaliska satsning, Hoppet är blått, 
handlar om att integrera det latinameri
kanska och det svenska.

– Jag började i min egen bakgrund, 
säger han.

Sedan har han gått vidare och i Mång
faldsmässan finns såväl arabiska, afri

Låt rytmerna mötas i kyrkan
Sång och musik bygger broar mellan människor. Yamandú Pontvik inbjuder asylsökande att vara med i hans körer. Ibland 
hjälper han dem att översätta sina sånger från hemlandet. Han vill ta vara på människors resurser och tillsammans med dem 
skapa något nytt.

kanska, latinamerikanska som svenska 
rytmer. Tanken med att ta in nya rytmer 
och instrument i gudstjänsten är att när 
människor kommer till kyrkan, skall de 
känna igen något från det brokiga sam
hälle de lever i.

Effekt åt andra hållet
Men det har också en effekt åt andra hål
let – att människor skall få upp ögon och 
öron för det som finns i det nya Sverige 
och vara mindre rädda i mötet med det 
främmande.

– En tid efter att vi hade gjort Mång
faldsmässan i Kista kyrka sa en kvinna i 
församlingen till mig att hon nu upptäckt 
att samma rytmer hörs runt om i Stock
holm, berättar Yamandú Pontvik.

Yamandú leder också kören Samklang 
i Gustav Adolfs kyrka i Sundsvall. Det 
är en blandad kör där alla får vara med. 
Flera av deltagarna är asylsökande.

– Vi har ett väldigt bra samarbete 
med diakonimottagningen i kyrkan. Dia
konerna tipsar intresserade om min kör. 
På det sättet når vi nya grupper.

Kommer med nya sånger
Nu skall två kvinnor som är med i kö
ren, en från Irak och en från Indonesien, 
lära ut kristna sånger från sina länder. 
Yamandú hjälper dem att översätta sång
erna till svenska.

– Det handlar om att ta vara på män
niskors resurser och att verkligen vara 
intresserad av vad mötet kan skapa för 
något nytt. Jag hoppas att vi i framtiden 
inte behöver kalla sådant här arbete för 
”mångfaldsarbete” utan att det skall 
vara ett självklart perspektiv i allt vi gör. 
Mångfald skall inte vara en nisch eller 
en specialhörna, utan finnas i centrum.

Kristina Hellqvist, handläggare för 
flykting- och integrationsfrågor  
Svenska kyrkan

Kontakt: Yamandú Pontvik
yamandu.pontvik@hello.se 
Hemsida: www.yamandumusik.com
tel 070-750 11 95

Sång och musik bygger broar mellan människor. Det menar Yamandú Pontvik, 
sångpedagog och kompositör.
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Vad kan vi göra mer?

Tips
Integration i församlingen

Om vi på allvar vill arbeta med integration i våra för
samlingar eller ungdomsgrupper måste vi våga:

• granska vår egen församling och ställa frågor om 
vilka som får plats? Hur ser vår församlingskultur 
ut? Hur undervisar vi? Vilka steg ska vi ta för att 
bryta mönster och attitydförändringar?

• respektera andras tro. Hur mycket mångfald får 
synas?

• utgå från dialogen som modell.
• granska vår livsryggsäck. Hur tar vi emot idéer 

och hur bemöter vi nya personer? Vågar vi ta 
bort något för att få plats med det nya? Det törs 
den som är trygg i sin egen kultur.

• lyssna på varandras erfarenheter, rädslor och 
önskningar, utifrån insikten att mötet med nya 
människor kommer att förändra oss själva och 
församlingen.

• ta till oss ny kunskap.
• reflektera kring begreppet ”vi och dom” och inse 

att det handlar om oss, inte om vi och dom.
• arbeta med vår egen trångsynthet. 

Gudstjänst eller  
gemensam måltid
Gudstjänst – en samling till en gemensam måltid och 
en sändning av Gud ut i världen.

Vårt första talade språk betyder något särskilt. Det är 
därför det kallas modersmål. Bland de första ord som 
vi lär oss finns de som vi håller särskilt nära, hemma. 
Tahdon, så säger man ja vid vigsel på finska. Djanam 
är mitt liv på persiska. Corazón är hjärta på spanska.

En psalm eller sång eller text på någons modersmål 
kan öppna rum som länge varit låsta. När evangeliet 
läses av en pojke på arameiska sveper historiens vind 
genom rummet.

Det var en gång för två tusen år sedan en pojke som 
var tolv år…

Hans föräldrar brukade varje år bege sig till Jerusa-
lem vid påskhögtiden. Också när Jesus var tolv år 
gammal gick de dit upp som seden var vid högtiden.

Då festen var över och de skulle hem igen, stan-
nade pojken Jesus kvar i Jerusalem utan att föräld-
rarna visste om det. De gick en dagsled i tron att 
han var med i ressällskapet och frågade sedan efter 
honom bland släktingar och bekanta. När de inte 
hittade honom vände de tillbaka till Jerusalem och 
letade efter honom där.

Vi delar livets djupdimension
För de flesta som kommer till vårt land har religionen 
större betydelse än för svenskar i allmänhet. Engage
rade kristna har därför en viktig uppgift i att visa att 
det finns troende människor också i Sverige.

På många orter finns idag en betydande andel männi
skor som bekänner sig till en annan tro än den kristna. 
I några fall är de kristna till och med i minoritet. Detta 
ställer frågor till kyrkorna: Hur möter vi ”de andra”? 
Vad får jag göra enligt min kyrka? Vad kan jag göra?

invandrare och flyktingar som nyligen anlänt till 
vårt land har ofta konkreta hjälpbehov oberoende av 
vilken religion de bekänner sig till. Det finns inget i vår 
tro som säger att vi bara ska se till våra kristna systrars 
och bröders behov. Snarare uppmanas vi att bry oss 
om alla människor, utan att göra någon åtskillnad.

I församlingar och kristna grupper där detta prakti
serats gentemot exempelvis muslimer, har ibland ovän
tade möten skett, till exempel i den djupa nöden inför 
ett avvisningsbeslut eller vid sjukdom. Både kristna 
och muslimer har då upptäckt att den religiösa tron är 
en gemensam dimension i livet, tron på en Gud som 
kan ingripa i människors liv.

i den stora sociologiska undersökningen World 
 Values Survey har det konstaterats att Sverige är 
extremt när det gäller sekulariseringen och religionens 
undanskymda plats i samhället. För de flesta som kom
mer till vårt land har religionen större betydelse än för 
svenskar i allmänhet.

I mötet med människor från andra kulturer och 
 religioner har engagerade kristna därför en viktig 
uppgift att fylla bara genom att visa att det också här 
finns troende människor. Sådana möten för ofta med 
sig en ömsesidig förståelse för djupdimensionen i livet, 
den religiösa tron.

I många frågor finns dessutom gemensamma etiska 
värderingar som kan skapa ökad förståelse mellan olika 
grupper i samhället och på sikt bidra till integrationen.

när kristna församlingar kommer i kontakt med 
exempelvis muslimer som befinner sig i svåra situatio
ner måste hjälpen ges förutsättningslöst utan baktanke 
att muslimerna ska bli kristna och presumtiva försam
lingsmedlemmar. Samtidigt måste det finnas en respekt 
för den enskilda människans andliga väg och den 
helige Andes verkan i henne. 

Godta därför varandra så som Kristus har godtagit 
er till Guds ära. (Romarbrevet �5:7)

Syster Katrin Åmell OP, direktor för ekumenisk teologi, 
Sveriges Kristna Råd
katrin.amell@skr.org
tel 08-453 68 10, 0706-66 02 46 

 

vad kan vi göra mer?
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Efter tre dagar fann de honom i templet, där 
han satt mitt bland lärarna och lyssnade och ställde 
frågor. Alla som hörde honom häpnade över hans 
förstånd och de svar han gav. (Lukas evangelium 
2:41–47)

vårt talade språk är inte det enda vi kommunicerar 
med. Lär dig att få syn på dina övriga resurser: uttryck, 
minspel, steg och handslag. Det är några av alla de ut
tryckssätt vi varje dag använder och kan förstå.

takter, rytmer, toner och melodislingor kan föra 
oss nära oss själva och varandra. Men det handlar inte 
om att utsläta skillnader och bli lika varandra, utan 
att skapa samstämmighet under den stund vi delar. 
Gudstjänsten är inte svensk men ska präglas av hur vi 
har det i Sverige, oavsett varifrån vi kommer.

Xiomara von Börtzell, handläggare  
för gudstjänstutveckling Svenska kyrkan
xiomara.von.bortzell@svenskakyrkan.se
tel 018-16 95 77

Musik- och gudstjänsttips
Musik
Yamandú Pontvik (200�) Mångfaldsmässan
 Mässa för kör och församling.
 Verbum förlag AB, info@verbum.se. Noter och cd 

går att beställa från www.yamandumusic.com

Yamandú Pontvik Esperanza azul – Hoppet är blått
 Detta är en sångsamling av nykomponerade svenska 

psalmer inspirerade av rytmer och melodier från 
Latinamerika. Tanken bakom Esperanza azul är 
att både kören och församlingen ska kunna sjunga 
tillsammans. Genom att melodier och rytmer från 
andra länder integreras i svensk kyrkosång, blir den 
en grund och ett verktyg för att förena människor 
från olika kulturer. Noter och cd går att beställa 
från www.yamandumusic.com

Per Harling (huvudredaktör) (200�): Ur djupen ropar vi
 Andakt och gudstjänst med fokus på försoning. 

Utgiven av Sveriges Kristna Råd, info@skr.org

Per Harling (översättning) (�998): Hela världen sjunger
 Sånger från den världsvida kyrkan i urval
 Verbum förlag AB, info@verbum.se

Psalmer i 2000-talet (kommer ut under våren 2006)
 Verbum förlag AB, info@verbum.se

Ylva Eggehorn och Anders Neglin: Musikalen Vägen
 Detta är berättelsen om den förlorade sonen i 

 Lukasevangeliet �5:��–�2
 Gehrmans musikförlag, www.gehrmans.se

Flera musikaler
 Tomsings förlag, www.tomsing.se

Karin Runow: Musikalen Ogräs i rabatten
 Om att man skall få vara den man är.
 www.runowmedia.se

Felicity Laurence: Moder jords drömmar

Felicity Laurence: African madonna
 Arbugi Musik, tel 0589�92 7�

Gudstjänst
Sofia Camnerin och Thomas Kazen (redaktörer):  

Byggstenar för gudstjänst – idéer och material  
för gudstjänstförnyelse

 Verbum förlag AB, info@verbum.se

Victoria Rudebark: Den genomskinliga platsen – ett idé
material kring gudstjänst, med inspiration från Wild 
Goose Resource Group, Iona Community, Skottland

 Verbum förlag AB, info@verbum.se

Kyrkan som väg in i arbetslivet
Också kyrkor är arbetsplatser. Spånga församling 
erbjuder ungdomar sommarjobb som guider i väg
kyrkan. När man sett hur bra det går med ungdomar 
även från andra religioner, har man blivit djärvare vid 
anställningsprocessen.

Kyrkorna runt om i Sverige är ju också arbetsplatser 
och församlingarna arbetsgivare. Här ryms en stor 
möjlighet att arbeta för integration eftersom en ingång 
till arbetsmarknaden är av stor betydelse för att få en 
positiv relation till ett nytt land. Det handlar om att 
vara behövd och att känna mening i tillvaron och med 
det kommer också motivation att lära sig språk och 
kulturella koder.

Det gäller att se människor! Och att se dem som 
 resurser (subjekt) som skall tas till vara, inte som pro
blem som skall åtgärdas (objekt). Kyrkorna har mycket 
att vinna på att ta tillvara den kompetens och de mänsk
liga erfarenheter som flyttar hit från andra länder!

respekt är viktigast
Men kan man som kyrka anställa människor som 
har en annan tro eller tillhör en annan kyrka? Lotta 
Thordson, diakonal pastor i Immanuelskyrkan i Stock
holm, menar att de som är ansvariga för verksamheten 
naturligtvis måste ha en självklar förankring i kristen 
tro och det församlingen står för. Men vad gäller andra 
tjänster så kan man vara mer öppen – det viktiga är 
att det finns ömsesidig respekt och att det fungerar 
praktiskt.

vad kan vi göra mer?
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kyrkorna ska gå före
Sedan många år har Immanuelskyrkan en muslimsk 
man anställd som vaktmästare. Lotta Thordson berät
tar att det helt enkelt var så att han var den som var 
mest kvalificerad av dem som sökte jobbet. Hon tycker 
det är viktigt att lediga tjänster utannonseras och att 
man sedan tar alla sökande på allvar.

– Kyrkan måste ju faktiskt traska före i de här 
frågorna. Vi kan inte bara tala om allas lika värde och 
sedan vara de första att dela upp folk i olika grupper, 
säger hon.

Församlingen tar inom frivården emot människor 
som behöver arbetsträning. De har ofta annan religion. 
Då handlar det om att församlingen vill finnas med i 
arbetet för att bryta utanförskap och utslagning.

ny stavning på ”folkkyrka”
Spånga församling i Stockholm erbjuder sedan flera år 
ungdomar sommarjobb som guider i vägkyrkan, både 
ungdomar från det ”traditionellt svenska” Spånga och 
det ”nysvenska” Rinkeby. Detta betyder jättemycket 
både för församlingen och för ungdomarna.

– �999 fick vi den första gruppen ungdomar, de 
hade sina rötter i gamla Spånga och rekryterades ur 
ungdomsgruppen där, berättar Lis Eriksson som är 
församlingspedagog i församlingen. Rekryteringen har 
sedan blivit djärvare och involverat fler och fler ung
domar lite längre ifrån det traditionella ungdomsarbe
tet. Vi har valt ut sommarjobbare efter sociala behov 
och vi har tagit med ungdomar från andra kristna sam
fund och kulturer, också från andra religioner.

Hon tycker att det handlar om ”att stava om folk
kyrkan”.

– Att i handling visa att det här är folkets kyrka 
oavsett ålder, kön, etnisk eller social tillhörighet.

Kristina Hellqvist, handläggare för flykting- och  
integrationsfrågor Svenska kyrkan

Kontakt: Lotta Thordson
lotta.thordson@immanuel.se
tel 08-587 503 21

Lis Eriksson
lis.eriksson@svenskakyrkan.se
tel 073-773 00 70

Det handlar också  
om arbete mot rasism!
Vi har strukturell diskriminering i Sverige. Invandrare 
upplever sociala myndigheter negativt, människor 
från fattiga länder anses inkapabla, i allt högre grad 
betjänar svarta människor vita i Sverige. Det diako
nala arbetet bör därför ha ett tydligare människorätts
perspektiv.

Ett stort hinder för bra möten, interaktion och integra
tion är diskriminering och rasism i samhället. Paul 
Lappalainens utredning Det blågula glashuset – 
strukturell diskriminering i Sverige (SOU 2005:56) 
visar på utbredd diskriminering av framförallt männi
skor med utomeuropeiskt ursprung inom till exempel 
polis, rättsväsende, skola, arbetsmarknad, bostads
marknad och socialtjänst.

En annan undersökning från 200� visar att flyk
tingar upplever mötena med sociala myndigheter som 
till stor del negativa. De upplever att personalen har 
kontroll och maktbehov samt att de fått vilseledande 
eller felaktig information.

andra studier har visat att den socioekonomiska 
positionen för olika invandrargrupper i Sverige följer 
samma mönster som den globala socioekonomiska 
kartan. Nordamerikanska invandrare kan vara positivt 
diskriminerade på den svenska arbetsmarknaden även 
om de inte kan svenska. Människor från fattiga länder 
däremot ses som inkapabla. Hudfärg spelar också stor 
roll, Lappalainen påpekar att vi mer och mer går mot 
ett samhälle där svarta människor betjänar vita män
niskor. 

Det är oerhört viktigt att motverka diskriminering 
och rasism i alla former. Här kan inte minst diakonin 
spela en mycket viktig roll genom att höja rösten för 
dem som är utsatta och tydligare våga tala om rasism 
och diskriminering.

det diakonala arbetet kan stärkas av ett tydligare 
människorättsperspektiv där man till exempel använder 
sig av konventionen om ekonomiska, sociala och kul
turella rättigheter när man arbetar för flyktingfamiljers 
rätt till bostad eller gömda barns rätt till skolgång. 
Man kan också samarbeta lokalt kring antidiskrimine
ringsbyråer.

Svenska kyrkan i Stockholms stift arbetar sedan 
några år med ”integrationsombud” i församlingarna 
för att någon som inte är anställd skall ha ett speciellt 
uppdrag att syna församlingens arbete utifrån ett inte
grations och mångfaldsperspektiv.

Kristina Hellqvist, handläggare för flykting-  
och integrationsfrågor Svenska kyrkan
kristina.hellqvist@svenskakyrkan.se
tel 018-16 96 18

vad kan vi göra mer?
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Vårt behov av att  
sortera varandra
Vi människor sysslar ständigt med att markera revir, 
sortera varandra och dela upp i ”vi och dom”. Men 
Jesus går över dessa gränser, han ser oss som vi är. Det 
är evangelium. Han gör människor till subjekt i stället 
för objekt.

Människan markerar revir. Det här är vårt, det där 
är ert. Staket, gränser, flaggor, spelregler, innanför/ut
anför, syndabockar och förklaringsmodeller. Överallt 
detta markerande. Vem är bäst? Vem var här först? 
Vem tolkar skriften mest troget? Vem är liberal och 
vem är konservativ? Man/kvinna, ung/gammal, svensk/
invandrare, katolik/ortodox, pingstvän/missionare, 
Djurgården/AIK, homo/hetero. ”Vi och dom” överallt.

om nu människan ständigt och jämt, överallt i 
världen, hamnar i situationer där hon känner att hon 
måste försvara sig mot det som är annorlunda, hävda 
sin särart, sitt sätt att leva, sin egen förträfflighet i för
hållande till andra, så måste vi ställa frågan: Behöver 
det vara så här? Är ”vi och dom” ett normaltillstånd i 
världen? Handlar detta om samhörighet, identitet, sär
art, trygghet? Är detta att vi får vara vi och de får vara 
de, nödvändigt för vår överlevnad, för att kulturerna 
skall bestå?

Så länge människor inte har med varandra att göra 
så är det kanske så. Men nu lever inte människan 
längre isolerat från andra kulturer. Liksom Sverige och 
andra europeiska länder har befolkat Nordamerika, så 
har människor från andra länder börjat befolka vår del 
av världen. Ingen kan hindra denna utveckling – det 
moderna livet möjliggör detta. Människor blandar sig, 
delar samma geografi och livsvillkor. Och då måste vi 
relatera till varandra. Ha förbindelser, kommunicera, 
leva tillsammans. Det finns ingen annan utväg. Vi kan 
göra det bra eller dåligt. Vi kan öppna oss eller sluta 
oss.

Nyanlända till ett land blir föremål för nyfikenhet, 
undran eller misstro. Vilka är ni? Vad gör ni här? 
Tänker ni bosätta er här, eller är ni på tillfälligt besök? 
Och om ni tänker bo här, ja då har vi vissa spelregler 
som ni skall följa…

”Invandrarna” är en märklig gruppering av män
niskor. De definieras av en alltjämt pågående inresa, 
av att aldrig komma fram. Markeringen blir tydlig, 
inte ens barn till invandrare i Sverige ses som en av 
oss, även om en av föräldrarna är svensk. De är andra 
generationens invandrare.

hur länge är man invandrare? Hur länge är man 
gäst? När blir man invånare – en av oss? Hur länge är 
man objekt, när får man förmånen att vara subjekt?

Efter ett antal år börjar inhemska strategier uppstå 
i mötet med ”dom”. Vissa strävar efter assimilation 
– att alla skall vara lika ”oss”. Kulturella skillna
der skall suddas ut och de som var här först – eller 

har varit här längst och är flest till antal – får rätten 
att bestämma spelreglerna. Andra vill upprätthålla 
segregationen (vi håller oss för oss, och de får hålla sig 
till sig). Vi kan leva sida vid sida – men ingen behöver 
egentligen ändra på sig.

Somliga gillar mångkulturalism och menar att det är 
bästa sättet att skapa fredlig och jämlik samexistens. 
Man skapar mångkulturella mötesplatser. Det finns 
också de som arbetar för interkulturalism – att det är 
bra att kulturer påverkar varandra. Att de som bor här 
och delar geografin med oss är en del av oss och inte 
bara en del av ”dom”.

de här frågorna var inte främmande för Jesus. Han 
levde i en värld där fördomar var vardagsmat, för
domar som ledde till hotfulla beteenden. Samarierna 
var en utsatt grupp som under flera århundraden hade 
haft en minst sagt irriterat förhållande till judarna. 
Samarierna ansågs nämligen för orena. De var ett 
blandfolk av assyrier och judar. De var helt enkelt 
invandrarungar! På grund av att fadern ursprungligen 
var assyrisk soldat och mamman judinna, så blandades 
religionerna. Nya levnadsmönster spädde på fördomar
na mot de orena. Till och med dammet från Samarien 
ansågs smutsigt.

Samarierna uppfattades som onda men Jesus tog 
gärna en samarier som exempel på det goda. I berät
telsen om den samariska kvinnan vid Sykars brunn gör 
Jesus något oväntat. Han spränger gränser – gränser 
som handlar om vi och dom. Han tog itu med frågan 
kring det fundamentalistiska problemet. ”Vad gör vi åt 
de orena, icke renrasiga eller de renlärda?”

när jesus möter den samariska kvinnan bryter han 
sönder dessa tabun som människor i sin renhetsiver 
hade skapat.

• Renrasighet/smuts/orenhet – han ser och erkän
ner en människa som tillhör den hatade gruppen.

• Nationsgränsen/etniska gränsen – judar mot 
samarier. 

• Könsgränsen – män och kvinnor.
• Religionsgränsen – ren judisk tro mot ”falsk” 

samarisk som var en blandning av judendom och 
assyrisk tro (de hade ju bland annat sex mose
böcker).

• Sedlighetsgränsen – en illa ansedd kvinna möter 
en rabbi.

• Förkunnargränsen – bara män förkunnade då. En 
kvinna blir den första evangelisten, hon förkun
nar om Jesus så att byn kommer till tro.

• Den personliga integritetsgränsen – Jesus pratar 
om hennes liv, hon försöker vifta bort det genom 
att prata om på vilket berg man skall tillbe Gud, 
Jesus svarar att berget är oviktigt, det är det som 
finns i hjärtat som är viktigt.

• Ojämlikhetsgränsen, om makt och vanmakt – det 
första Jesus säger till henne är att hon har något 
som han saknar, vatten. Istället för objekt blev 
hon subjekt. Hon bidrar till hans välmående.

vad kan vi göra mer?
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för mig handlar allt detta om evangelium. Om 
tilltro och dialog. Någon gick över gränsen. Någon 
gjorde objektet till subjekt. Någon skapade jämlikhet 
och närhet. Någon inkluderade istället för att exklu
dera.

Skulle vi kunna följa detta sätt att leva? Att sluta 
med enkla kategoriseringar och revirmarkeringar och 
börja se människan. Då kanske invandraren kan sluta 
vara invandrare och bli invånare – en av oss, med rätt 
att delta, påverka och agera på lika villkor som alla 
andra. Då behöver vi inte heller vara lika varandra. Vi 
kan vara olika, oss själva, och ändå leva nära. Då blir 
inte kulturen en tyrann som håller oss i schack. Istället 
skapas nya kulturella mönster på lika villkor. 

Marco Helles, Svenska Missionskyrkan
tel 070-322 48 53

Tips på vad man kan göra lokalt
• Tänk igenom hur den befintliga verksamheten 

kan öppnas för nya grupper.
• Bjud in aktivt! Det räcker ofta inte med ett 

 pappersutskick utan det krävs personliga kon
takter och att mun mot munmetoden används.

• Sätt upp en skylt i entrén till kyrkan som hälsar 
välkommen på många olika språk.

• Ta fram information om församlingen på olika 
språk.

• Arbeta med mångfald i gudstjänstliv och försam
lingsliv. Tänk på vilka sånger som sjungs, vilka 
personer som får uppgifter i gudstjänsten, vilka 
teman som tas upp i predikan med mera.

• Ge utrymme åt människor att finnas med och ta 
ansvar, föreslå eller initiera verksamheter. Efter
fråga och uppmuntra nya idéer.

• Ordna en debattkväll om integrationspolitik och 
flyktingmottagande med lokala politiker och 
tjänstemän, för att formulera en lokal vision.

• Utveckla modeller med fadderskap eller men
torskap för människor med utländsk bakgrund. 
Att vara fadder eller mentor kan till exempel 
innebära att bjuda in till sitt hem, sin arbetsplats, 
kyrkan, idrottsföreningen med mera.

• Gör en plan för hur kyrkan som arbetsplats kan 
tas till vara, till exempel genom en mångfaldsplan 
för nyanställningar eller praktikplatser.

• Samarbeta kring en lokal antidiskrimineringsbyrå. 
På www.centrummotrasism.nu finns adresser till 
de byråer som redan finns. Om det är långt till 
närmaste antidiskrimineringsbyrå är det en bra 
idé att gå samman lokalt och starta en! Integra
tionsverket kan bidra med finansiering.

vad kan vi göra mer?
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