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TANKESMEDJORNA!!!
I dokumentet är minnesanteckningar från 5 tankesmedjor samlade. Tankesmedjorna 
genomfördes under perioden 2012-02-16 - 2012-05-15.!
!!
INNEHÅLL: !

• Bilden av Malmö påverkar oss. Hur påverkar vi bilden? sida 2!

• Om socialt arbete på religiös grund i Malmö - idag och imorgon. sida 5!

• Inre och yttre trygghet i ett oroligt Malmö. Hur får vi känslan av tillit och 
framtidstro att sprida sig? sida 9!

• Viljan att ge - kan den få Malmö att växa? sida 13!

• Hur kan de religiösa gemenskaperna bidra till ett positivt samhällsklimat i Malmö? 
sida 17!
!!!!!!!
!
!
!
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Bilden av Malmö påverkar oss, hur påverkar vi bilden?!!
!
Tema: I aktuella utredningar rapporteras det att hatbrotten i Sverige blivit fler. Vi ser en dramatisk ökning 

av antalet hemsidor med antimuslimskt och antijudiskt innehåll. I utländsk och svensk media beskrivs 
Malmö som en religiös oroshärd, unik för landet. Bilden eller berättelsen om Malmö påverkar oss malmöbor 
och andra skåningar negativt. Hur påverkar vi berättelsen/bilden? !

!
Deltagare; Anders Mellberg, kommunikationsdirektör, Malmö stad, Ann Aldén, kyrkoherde, Svenska 

kyrkan, Anna-Maria Havskogen, kommunikationsstrateg, Räddningstjänsten Syd, Anne Sseruwagi, 
kanalchef, Sveriges radio, Björn Håkonsson, diakon, Katolska kyrkan, Daniel Koverman, ombudsman, 
Judiska församlingen, Hassen Sekkiou, styrelseledamot, Medina utbildningscenter, Imane Fakhro, 
föreningen Al Salam, Natacha López, journalist, frilans, Per Lärka, redaktionschef, Sveriges television, 
Sabrin Atriss, föreningen Al Salam, Said Abdigelee, Sofielunds kunskapsfrämjande, Salim Najar, Medina 
utbildningscenter, Andreas Hasslert, studieförbundet Ibn Rushd, Maiwor Nilsson, sekreterare, Aldo Iskra, 
moderator. 

Tankesmedjan genomfördes i samarbete med studieförbundet Ibn Rushd. 2012-02-16, kl 17.30 – 20.30, 
Skånes Stadsmission, Malmö 

Minnesanteckningar:!
- Det finns många bilder av Malmö, vår egen och  andras. Det finns många beskrivningar. Malmö har 

förändrats från stor stad till storstad, med dess speciella urbana kultur.  Då händer något. Malmö har blivit 
en invandrartät stad med kraft och nyfikenhet. Varför är bilden av Malmö så starkt negativ? Lika många 
mord begås i Helsingborg. Det finns en mediabild av stark antisemism i Malmö. Det är besvärande för 
staden, särskilt när offentliga personer inte markerar tydligt nog. Den mångfald av människor och kulturer 
vi ser i Malmö berikar staden och är en del av ett odramatiskt vardagsliv. Malmö är på många sätt en bild 
av framtidens Sverige. !

- ”Muslimer tar över Malmö” läser vi på löpsedlar.  I TV4 rapporteras om ”Krigstillstånd i Malmö”. 
Alldeles för sällan talas det om orsakerna. Den allvarliga situationen i Malmö har sin orsak i segregation, 
fattigdom och brott. !

- Bilden är sann – för den som berättar. Media kan förstärka upplevelsen. Det är viktigt att komma ihåg att 
alla röster inte är på samma villkor och ges lika värde. Idag arbetar media för mycket med ”experter”.  
Det borde finnas en palett av olika slags röster. Nu överväger det mörka. !

- Det mest negativa finns inte i radio och TV, utan i sociala medier t.ex  facebook. Där kränks människor och 
hatiska utfall är vanliga. Vad gör att ungdomar skriver kränkande om varandra? Vad som saknas i radio 
och TV är förebilder.  Det behövs positiva berättelser. Ett exempel på något positivt var när jag var med 
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och startade föreningen Alhambra. Det var 5 medlemmar från början. Nu har föreningen över 200 
medlemmar. Inget  media har berättat om Alhambra. Det som är bra skrivs det inget om, men när något 
blir fel – då skrivs det! !

- Många gånger saknar vi vetskapen. Vi vet inte vem, var, varför eller vad som har hänt. Vi måste och vill 
utveckla våra nätverk. Ge oss tips! Berätta för oss när något angeläget inträffar.  !

- Ett påtagligt och allvarligt problem för en redaktion är att man saknar språkkunskap. Man har inte någon 
med rätt kulturkompetens eller som talar arabiska. !

- Medier bidrar till förändringar och generaliseringar. Genom media kan mycket hända. Människor och 
samhällen kan förändras. Men ofta till priset av förenklingar, generaliseringar. !

- Att vara religiös i Sverige är att vara religiös i motvind. Har vi i Sverige frihet till religion? Eller lever vi i 
ett land fritt från religion? När kan ens religionstillhörighet bli accepterad? !

- Religionen kan lära oss mycket om hur vi skall vara mot varandra. Någon kan vara fördömande mot att jag 
bär sjal. Islam lär oss att se till människans inre. I skolan där jag arbetar lär vi barnen att ”Gud dömer 
inte efter utseende utan ser till hjärtat”. !

- Vi måste komma ihåg att Malmö har förändrats påtagligt sen 70-talet. Den våldsamma förändringen bidrar 
till att det är intressant att tala om Malmö. Då hade människor jobb. Idag är det en enorm arbetslöshet 
bland ungdomar och invandrare. Invandrare som kommit hit tvingas till bidragsberoende. De har inget 
jobb. De har inget språk. De har ingen hel identitet. De möts av förakt. Deras kultur och religion föraktas. 
Den största enskilda insatsen för att få bukt med dessa problem handlar om jobben!  !

- Massmedia och politiker, ja det känns som hela omvärlden, vänder sig mot oss muslimer. Många muslimer 
lider av det. I samhället finns en påtaglig islamofobi. Nyligen vid en sittstrejk i Malmö, för den syriska 
revolutionen, kom en man fram till mig och sa: ”kommer muslimerna att ta över nu?”. Varför såg han inte 
vårt lidande? Varför trodde han att muslimer vill erövra Sverige? Muslimer är inga bråkstakar. När det var 
gatukravaller och oroligheter i Rosengård var det vuxna muslimer som dämpade bråket och talade de 
inresta anarkisterna tillrätta. Det var inte polisen eller räddningstjänsten som stillade bråken den gången. !

- Det finns starka bilder och uppfattningar om människors religiösa tillhörighet. Många reagerar negativt 
mot en kvinna eller man som ser muslimsk ut. Sociala medier har praktiskt taget tagits över av rasister. 
Varför inte av oss som respekterar människor med olika tro?   !

- Det är svårt att ge utlopp för sina känslor på ett främmande språk. Nyanser faller bort. Språket blir grövre 
än man tänkt sig. Man blir tyst och rasisterna hörs fortfarande. 
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!
- Personer som skriver hatmail etc. agerar nog ofta i vanmakt över sin egen situation. De är svaga när hatet 

behärskar dem.  !
- Främlingsfientligheten märks på olika sätt. Min erfarenhet är att det är svårt att få jobb om man bär slöja. !
- De hatfulla inläggen kommer från människor som inte mår bra. Det brister också i religionskunskap. 

Bilden av islam är för snäv i skolböckerna. Media kommenterar bara exceptionella händelser. Ingen går på 
djupet. Det betyder att vi muslimer får problem i vardagen. Vi är också utanför när det handlar om 
företagsledningar och styrelser. Ett helt system måste ändras. Vi muslimer måste också utveckla oss. !

- Du är muslim. Du är också svensk. Du måste också kalla dig för svensk! När det handlar om jobben gäller 
det att ge företagen bästa möjliga förutsättningar att verka. I det räknas god arbetskraft.  Bland de 
utslagna och unga, var finns extrahjälpen att få? De kriminella rekryterar bland dem som finns i 
utanförskapet. Var finns de andliga gemenskaperna i detta? !

- Hur jobbar de religiösa gemenskaperna? Vilken tvärreligiös samverkan finns”? !
- Förutom nätverket ”Tro och Tolerans” finns den nybildade föreningen Agora. Utöver detta pågår många 

projekt, inte minst bland unga. !
- Tvärpolitisk samverkan? !
- Det finns ingen tydlig politisk samverkan i fråga om religionens roll i Malmö. !
- Den kristna gemenskapen vill jag beskriva som en ”sjuk patient”, som en boxare som är nere för räkning.  

Men bilden av det religiösa Malmö är skiftande. !
- Hos oss muslimer är bilden annorlunda. Det är som om vi har 20 boxare som är redo att agera. Dom söker 

efter arenan. 

!
!!
Om socialt arbete på religiös grund i Malmö – idag och 
imorgon.!!
!

!4

http://www.openskane.se


Social Cohesion i Malmö/Skåne 
Bilaga 6.2. Tankesmedjorna 
www.openskane.se 

Tema: En viktig del av många människors religiositet kommer till uttryck i omtanken av de som har det 

svårast. Oegennyttan och solidariteten med de behövande praktiseras dagligen av troende. Men okunskapen 
om de religiösa gemenskapernas insatser för människor i fattigdom och utanförskap är betydande.  !
I en unik presentation och i samband med tankesmedjan redogörs för Svenska kyrkans sociala arbete i 
Malmö. Syftet är att inspirera till synliggörandet och utvecklandet av det sociala arbetet i Malmö och i övriga 
Skåne. Hur kan man samarbeta för att insatserna ska nå fler och användas på bästa sätt? Kan socialt arbete 
bedrivas annorlunda och inom nya områden? Kan kulturlivet delta? !
Deltagare; Ask Gasi, styrelseledamot, Bosniska islamiska församlingen, Björn Håkonsson, diakon, 

Katolska kyrkan, Björn Wäst, organistaionsutvecklare, Skåne Stadsmission, Christoph Lukkerz, 
kooordinator, Social ekonomi Skåne, Daniel Koverman, ombudsman, Judiska församlingen, David 
Rasmusson, nyhetschef, Sveriges radio, Elisabeth Lundgren, kulturdirektör, Malmö stad, Karin Rosvall, 
kommunikationsstrateg, Svenska kyrkan, Katarina Egfors Härnring, kyrkoherde, Svenska kyrkan, Lars 
Micael Adrian, kanslichef, Svenska kyrkan, Mia Möller, diakon, Svenska kyrkan, Peter J Olsson, politisk 
redaktör, Kvällsposten, Tapio Salonen, professon, Malmö högskola, Maiwor Nilsson, sekreterare, Aldo 
Iskra, moderator. 

Tankesmedjan genomfördes i samarnete med Svenska kyrkan i Malmö. 2012-04-03, kl.17.30-20.30, Skånes 
Stadsmission, Malmö. 

Minnesanteckningar: 
Rapporten ”Svenska kyrkans sociala arbete i Malmö 2011” presenterades. 

-Att söka hjälp hos kyrkans beskrivs i media som skamligt. Man skriver ”folk har det så svårt att de till och 
med måste uppsöka kyrkan”.   

-För 20 år sedan tiggde man inte mat. Det gör man idag. Idag ber man dessutom om pengar till utfärder i 
skolan och annat barn behöver. 

-Ett samhälle skall vara byggt så att alla skall klara sig. Annars är något fel. Vi har en växande medelklass, 
som får det allt bättre. Men de fattiga har blivit fattigare. Det är paradoxalt. Detta händer samtidigt som 
Sverige aldrig har varit rikare! 

-Har kommunen svikit - eftersom fler ber om hjälp av kyrkan? 

-Så är det över hela landet och alla församlingar. 

-Förr kunde man få ett extra bidrag vid särskilda behov. Numera är det tuffare att få socialbidrag.   

-Hur är det med folks attityder? Ger man gärna till dom  som behöver? 

!5

http://www.openskane.se


Social Cohesion i Malmö/Skåne 
Bilaga 6.2. Tankesmedjorna 
www.openskane.se 

-Folk skänker gärna. När det gäller kläder, inga problem. Mat får vi av mathandlare, sådant som just 
passerat ”bäst före datum”. 

-I församlingen blir vi uppringda av folk som vill skänka till de behövande. 

-Kan givandet leda till att folk passiviseras? Hur ser ni på en sådan kritisk diskussion?   

-Bidragen eller hjälpen får inte bli en fast inkomst. Men nöden finns här och nu. Stöd och hjälp behövs som 
gör livet drägligare. Vi måste försöka ändra både på personen och samhället. Lösningarna ser olika ut. 

-Visst behövs en kritisk syn, och den har vi. Människor behöver hjälpas här och nu. Samtidigt som samhället 
måste förändras.   

-Välgörenhetens baksida handlar om beroende och passivisering. På baksidan finns också ett slags 
välviljans förtryck. Man tycker sig har gjort sitt, givit tillräckligt. Men man har inte försett människorna 
med verktygen så att de kan ta sig ut ur fattigdomen. Till kritiken hör också uppfattningen att vi har byggt 
ett färdigt samhälle. Lyckas inte individen, är det individens eget fel. 

-På Stadsmissionen upplever vi ett ökat behov av hjälpen vi ger. Att fler söker sig hit beror på generella 
orsaker, strukturella problem som måste åtgärdas. 

-Vi är för snälla! Det i samhället som gör att människor hamnar i utanförskap måste kritiseras. Vi religiösa 
företrädare måste höja rösten och vara skarpa kritiker mot utanförskapet. Inte vara rädda för konflikter. 

-Värt att tänka på är folk att tvingas tigga, mitt i överflödet. Vi lever i kontrasternas verklighet.  

-Det finns verkligen olika berättelser om Malmö. Vi har ett framgångens Malmö, samtidigt finns det 
segregerade Malmö. Det är paradoxalt eftersom Malmö är en tät stad utan förorter. De sociala gränserna 
finns mitt i bostadskvarteren, som skarpa och exakta linjer. Vi lever inpå varandra och ändå i väldigt olika 
verkligheter.   

-Er rapport ”Svenska kyrkans sociala arbete i Malmö 2011” kommer med ett innehåll som bekräftar det vi 
redan vet. Trenden är att skillnaden mellan rika och fattiga ökat sedan 90-talet.  Att de fattigare har blivit 
fattigare är tydligt. Till er presentation vill jag lägga till att bilden blivit mer komplex när det gäller 
fattigdomen. Malmö har blivit en transitstad. Bland de fattiga finns många papperslösa. De finns i ett dolt 
Malmö. Människor är närvarande utan att vi riktigt ser det.  

-Har kulturlivet någon roll att spela när det gäller socialt arbete?   

-På Kulturförvaltningen arbetar vi med begreppet ”tillgänglighet”. Vi arbetar med att ta bort entréavgifter 
för barn. Vi ändrar öppettiderna. Vi vill bli bättre på att bemöta malmöborna. Det som är självklart för 
vissa – är främmande för andra. Vi söker nya sätt, nya stigar. 

-I de religiösa samfunden finns det mycket av kulturell verksamhet. Men när man söker bidrag hos 
kommunen får inte verksamheten vara religiösa. Varför skall man dölja det religiösa budskapet? 
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-Det skall vara religiöst och politiskt obundet för att bidrag skall ges, så säger kriterierna.   

-Hos oss i judiska församlingen pågår det sociala arbetet, framförallt bland äldre. 

-Vi bosniska muslimer i Sverige sänder en hel del hjälp till Bosnien. Men vi tar också hand om människor 
här i Malmö. Vi har 1600 registrerade medlemmar. En del har svåra psykosociala problem. Det har med 
kriget på 90-talet att göra. Vår moské finns i närheten av Sevedsplan. Dit kommer förutom bosnier även 
turkar, somalier och andra. Vi försöker vara stöd och hjälp åt alla. 

- Jag tror att socialt arbete på religiös grund innehåller mervärden, som idealism och medmänsklighet. 
”När Gud är med i bilden blir allt bra”, så ser troende det, men samhället har en annan syn. I skolan lär 
man sig att Gud inte finns. Det påverkar synen på diakonalt arbete och då även på Katolska kyrkans 
sociala arbete. I våra församlingar finns många språk och kulturer. I grunden är det en rikedom, men med 
praktiska svårigheter, inte minst när samhället präglas av religionsförakt. 

-Det är viktigt att de religiösa samfundens roll i samhället lyfts fram. Det är bra att socialt arbete på 
religiöst grund synliggörs och även med siffror presenteras. Tydligheten underlättar för samarbeten. På så 
sätt blir er verksamhet mer begripligt även för aktörer som är långt ifrån den religiösa världen. Siffrorna 
på hur många i utanförskap nås via era verksamheter gör också att ni kan bli tydligare i er kritik mot det 
som är fel i samhället. På längre sikt, men egentligen redan nu, borde de religiösa samfunden utveckla även 
den affärsdrivna delen av sitt sociala arbete, exempelvis driva boenden, vårdcentraler, rådgivningscenter 
etc. Den icke-vinstutdelande och idéburna formen är ett välbehövt alternativ till helt kommersiellt drivna 
verksamheter. Det gör det sociala arbetet långsiktigt hållbart. 

-Frivilligarbete är bra – både för den engagerade och samhället i stort. När det handlar om religiös grund 
blir det problematiskt. I det offentliga Malmö är religionen frånvarande. Med invandringen har religionens 
roll vuxit, men religiös tillhörighet är något man sällan talar om. Det upplevs som konfliktfyllt. När det 
handlar om ekonomi är bilden splittrad. Vi har tillväxten, samtidigt som en stad som Malmö har bekymmer 
med skattekraften. Den negativa trenden kommer att kräva mer av ideellt socialt arbete. 

-Hur synliggör vi det sociala arbetet som Svenska kyrkan och andra samfund gör? Hur skall vi göra för att 
bli lyssnade till? 

-Vi i media är bra på snabba förändringar. Men vi är dåliga på att berätta om förändringar på lång sikt. 
Det ni arbetar med handlar om en stor förändring av samhället, vars frågor vi inte alltid uppfattar.  En 
sådan fråga är religionens roll i samhället. Vi i Sverige är inte vana att tala om religion. Ni måste bli 
duktigare på att berätta för oss och vi måste ha större kunskap om era frågor.   

-För att ni skall bli lyssnade på krävs att dom ni hjälper själva ger röst åt sin situation. 

-Uppmärksamhet kan man också få om man är med i oväntade sammanhang. Där kan kulturlivet kanske 
erbjuda mötesplatser. 

-Det är viktigt att visa på goda exempel, personer som tagit sig upp ur fattigdomen. 
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-Informationsspridning och samarbete med socionomer är en möjlighet.   

-Politiker måste se det som är gemensamt. Det sociala arbetet, även om det är på religiös grund, måste 
uppfattas som ett komplement till kommunens insatser.  Politikerna måste stimulera till mer av samarbete 
och uppfatta sociala arbetet som ett gemensamt intresse. 

-Vi lever i en slags smältdegel, med olika religiösa gemenskaper bredvid varandra. Vi måste utveckla 
samarbete, också med krafter utanför samfunden. 

-Vi samarbetar med olika trossamfund, och olika slags organisationer. Vi söker ständigt vägar för alternativ 
och möljigheter. Men större samverkan behövs. 

-Det är tydligt att vi har ett stort antal människor med stort förtroende. Det finns en viktig resurs i alla de 
människor som finns i Svenska kyrkan och andra samfund. De har ett stort förtroende hos allmänheten och 
hos dem som söker hjälp. 

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
Inre och yttre trygghet i ett oroligt Malmö. Hur får vi 
känslan av tillit och framtidstro att sprida sig?!!
Tema: Vi lever i ett fungerande samhälle där de flesta invånarna har det bra. Men likväl är det allt för 

många i Malmö som lever i social och fysisk otrygghet, i ovärdiga förhållanden och utan tro på 
framtiden. Hur får vi upplevelsen av tillit och framtidstro att sprida sig så att alla malmöbor känner sig 
trygga?  
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Deltagare; Aslihan Eknici, ordförande, studentföreningen Al Hambra, Ask Gasi, styrelseledamot, 

Bosniska islamiska församlingen, Dorotha Tusz , verlsamhetsledare, Yallatrappan, Gunilla Jansson, 
utvecklingsledare, Räddningstjänsten Syd, Håkan Jälmby, kontraktsprost, Svenska kyrkan, Jelica Ugricic 
ordförande, Internationella kvinnoföreningen, Katarina Aspegren, inspektör, Polisen, Maria Pålsson, 
projektledare, Internationella kvinnoföreningen, Per Widlundh, förbundsdirektör, Räddningstjänsten Syd, 
Per-Erik Ebbeståhl, trygghets- och säkerhetsdirektör, Malmö stad, Pernilla Ouis, docent, Malmö högskola, 
Sofie Ericsson, programledare, Sveriges radio, Ulf Nilsson, produktionschef, Räddningstjänsten Syd, Zeina 
Doulani, medlem, Yallatrappan, Maiwor Nilsson, sekreterare, Aldo Iskra, moderator. 

Tankesmedjan genomfördes i samarbete med Räddningstjänsten Syd. 2012-04-26, kl.17.30-20.30, Skånes 
Stadsmission, Malmö 

Minnesanteckningar: 
- Huvuddelen av vår verksamhet utgörs av förebyggande arbete. Vad allmänheten ser och hör i form av 

utryckningar är en liten del av det vi gör. Erfarenheter vi gjort det senaste decenniet har lärt oss att vi 
måste utveckla våra relationer i för oss nya sociala miljöer. Inte minst moskébranden 2003 och 
oroligheterna i Rosengård 2008 och 2009 visade på allvarliga missförstånd och okunskap om vilka 
problem och möjligheter som finns i mångfaldssamhället, när det handlar om trygghets och 
säkerhetsfrågor. Vi är systematiska i vårt sökande och kan notera framgångar. Därför är vi här och är 
intresserade av de nätverk och frågeställningar som finns hos de religiösa gemenskaperna i Malmö. Vårt 
gemensamma fokus handlar om trygghet för malmöborna. 

- Många gånger när vår personal möter olycksdrabbade människor är den dagen den värsta dagen i de 
drabbades liv. Att möta människor i djup, akut kris är förstås påfrestande för vår personal. Att möta 
lidande och död är också att möta stora livsfrågor. Vi har krishantering för vår personal, men hur ger vi 
krishantering åt dem vi möter? 

- Ja, erfarenhet av moskébranden är avgörande för hur vi utvecklat vårt arbete i Räddningstjänsten. Det vi 
upplevde av upprördhet, förvirring och aggressivitet var en svår erfarenhet. Vi hade inte kunskapen och de 
utvecklade sociala relationerna som vi har idag.  

- Jag upplever det som man i Sverige allt för ofta glömmer bort vilken styrka det finns i en människa. I all 
välmening tycker man synd om folk och vill omfamna dem. Man riskerar att passivisera människorna. 

- Jag kommer från Balkan. På Balkan hjälper alla till. Vi väntar inte på brandkåren. Alla förväntas bidra 
med något i en krissituation. Att förvänta sig en insats från var och en har med etik och moral att göra. De 
stora religionerna talar om personligt ansvar. Man har etiska regler, som också handlar om att hjälpa den 
som är i nöd och att inte skada andra. 

- Tron syftar till det goda livet, som också handlar om ansvarstagande. Kanske var det tydligare förr att man 
skulle ingripa när något hände. Idag är det som att folk bara tittar på utan att ingripa när någon behöver 
hjälp. Det är skillnad på hur man levde som kristen på 60-talet och nu. Då var religionen privat. 
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Sekulariserade och troende människor ser tydligare vad religionen betyder idag. Den uppmärksamheten 
kan vi tacka invandringen för. Jag tänker särskilt på att Malmö idag har en betydande muslimsk 
befolkning. Det har hjälpt alla att se vilken betydelse religionen har utanför den privata sfären.  

- Religionen lär att den etik som gäller hemma också gäller i samhället och i skolan. Min uppfattning är att 
man i skolan är för slapp. Stödet till föräldrarna är för svagt. Självklart finns svårigheter med att man i 
Malmö har flera olika religioner och 170-180 nationaliteter. Men man måste hitta en väg fram, bygga en 
gemensam värdegrund. Skolbarnen får inte den gemensamma grunden. Det leder till oro och våld i skolan. 
Man saknar etiska regler och man har inga auktoriteter att se upp till. Det leder till att man saknar respekt, 
för sig själv och för andra. 

- En viktig iakttagelse är att man har gemensamma intressen och det oavsett vilken religion man tillhör. 

- Det är viktigt att diskutera det personliga ansvaret. Men risken är stor att man inte talar om de strukturer i 
samhället som tvingar människor till utanförskap. Välfärdsstaten har gjort reträtt. Folk i svårigheter får 
skylla sig själv. Det är den nya moralen. De som är i utanförskapet har ingen kontakt med det välmående 
samhället än genom myndigheter. Frustrationen hos många unga är stor. Polisen blir symbolen för det 
samhälle som vänder dem ryggen. Det är en del av förklaringen till oron och stenkastningen i Malmö. 

- Under oroligheterna i Rosengård 2008 uppfattades vi fientligt. Vi och polisen utgjorde samma måltavla. 
Det gör vi inte längre. Vårt arbete i Rosengård och på andra håll har lett till att fientligheten försvunnit. 
Vårt sociala arbete gör att folk känner oss. Man kastar inte sten på dem man känner. 

- Grunden handlar om att var och en måste ta ansvar. Föräldrar måste säga ifrån! 

- Man måste börja tidigt. I skolan och egentligen redan med de små barnen.   

- Hur viktig är egentligen närvaron av myndighetspersoner och religiösa ledare för ett tryggare samhälle?  
Behöver religiösa ledare och myndighetspersoner synas tillsammans i offentligheten?    

- Jag har nyss varit på en konferens i Stockholm. Där var polisens närvaro oväntad. Polisen hade ett 
informationsstånd. Att polisen var där kändes både naturligt och värdefullt.   

- Det är viktigt att polisen inte är anonym. Möten mellan människor kan vara positiva och mycket 
angelägna. Det är viktigt att se människan i uniformen. Att folk lär känna en. På min arbetsplats i 
Stadshuset är jag den enda i uniform. Först var människor lite oroliga och undrade om det hänt något 
allvarligt. Idag är det annorlunda. Man har lärt sig. Några säger att de genom min tydliga närvaro som 
polis fått en positivare syn på myndigheten.   

- Vi lärde oss mycket av oroligheterna. Vi lärde oss att det blir en lugnare situation när folk känner sig 
delaktiga. Vi har lärt oss betydelsen av att vara och synas där folk är. Vi är tydligt närvarande när 
exempelvis köpcentra byggs. Vi är också synliga när centrat invigs. Men vi behöver nya kontakter och nya 
nätverk. En möjlighet kan vara att vi också är systematiskt närvarande i religiösa miljöer, att vi besöker 
kyrkor, moskéer och tempel.   
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- När vi besökte våra kollegor i Birmingham för några år sedan var det uppenbart att deras kontakt med 
religiösa gemenskaper var viktig. De hade återkommande inplanerade besök hos religiösa samfund. Jag 
noterade också att myndigheterna där tillhandahöll böcker om världsreligionerna.   

- Polisen har nyligen genomfört en framgångsrik kampanj i Malmö. I de centrala delarna av stan möttes 
allmänheten av många poliser som tog initiativet till samtal. Man hade en dialog om stort och smått, och 
mest förstås om polisens arbete. Vi mötte ett positivt gensvar. Arrangemanget, som vi kallar 
”Säkerhetslördag”, kan vi tänka oss att upprepa. Kanske tillsammans med andra som arbetar för ett tryggt 
Malmö, t.ex. stadens religiösa samfund. 

- Det är viktigt att berätta om de goda exemplen. Ni måste berätta för oss i media och vi måste få till en bra 
balans i utbudet, så att också de positiva berättelserna får plats.  

- På vilket sätt är de religiösa gemenskaperna en resurs för ett tryggare Malmö? 

- Det är helt avgörande att vi får civilsamhället med oss. Vad som är en mötesplats och hur människor 
träffas förändras över tid. Nya mötesplatser och nätverk finns i de religiösa miljöerna. Och de är en viktig 
del av civilsamhället. I vårt arbete fokuserar vi på de delar som skapar trygghet och handlar om 
människors ekonomi, deras boende, hälsa och meningsfull fritid.   

- Hur kan de religiösa samfunden bidra positivt till skolans arbete? 

- De kan öka kunskapen om olika kulturer och religioner. Öka förståelsen för människors olikheter. Skolan är 
strategiskt viktig. Vi i Malmö stad har tankar om att utveckla Dialogforum till en partner för skolorna.    

- Vår diskussion gör att jag tänker på hur det var i Beirut. Man umgicks på ett självklart sätt. Man hjälpte 
varandra. Det är så man måste leva. 

- Trygghet uppstår när människor känner sig delaktiga. Jag önskar att invandrade muslimer tar till sig det 
svenska. Att de blir en naturlig del av Sverige. Jag tänker särskilt på de unga. 

- Det är uppenbart att alla vill bidra till ett tryggare Malmö. Vi som är här har möjlighet att uttrycka vårt 
engagemang och att samarbeta. Men vi måste komma ihåg de många som inte deltar i ett radioprogram 
eller Tankesmedja som den här. När vi träffas på individnivå känner vi oss trygga. Vi behöver fler 
mötesplatser för personliga möten. Malmö måste bli ett slags vardagsrum. 
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Viljan att ge – kan den få Malmö att växa?!!
Tema: I näringslivet finns socialt ansvarstagande som kommer till uttryck på enskilda arbetsplatser och i 

samhället i stort. De religiösa gemenskaperna, med en mångfald av trosriktiningar och traditioner, 
representerar en viktig del av det internationaliserade Malmö. Kan näringlivet och de religiösa 
gemenskaperna samverka för att stärka malmöbornas upplevelse av samhörighet? Viljan att ge - kan den få 
Malmö att växa? 

!
Deltagare; Andreas Hasslert, studieförbundet Ibn Rushd, Antje Jacklén, biskop, Svenska kyrkan, 

Christel Tholse Willers, chef, Sveriges telesvision Malmö, Daniel Koverman, Judiska församlingen, Ferro 
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Mehmedovic, pastor, Svenska Baptistsamfundet och Evangeliska Frikyrkan, Håkan Jälmby, 
kontraktsprost, Svenska kyrkan, Pehr Andersson, näringslivsdirektör, Malmö stad, Sten Högberg, pastor, 
Missionskyrkan, Stephan Müchler, vd, Sydsvenska Industri- och handelskammaren, Maiwor Nilsson, 
sekreterare, Aldo Iskra, moderator. 

Tankesmedjan genomfördes i samarbete med Sydsvenska Industri- och handelskammaren. 2012-05-07, kl.
17.30-20.30, Skånes Stadsmission, Malmö. 

- En liten berättelse som sprids via Twitter: Den handlar om franska affärsmäns syn på sina svenska 
kollegor. Den person som förlorar i spelet, får uppdraget. Att förhandla med svenskar upplevs som 
andefattigt. De svenska affärsmännen pratar bara om pengar och golf. Inte om kultur, filosofi eller religion. 
I umgänget med människor räcker det inte att bara tala om det uppenbara. Samtal blir andefattiga om man 
undviker frågor som rör det personliga. Det andefattiga har en inverkan på mellanmänskliga möten, på 
affärsrelationer och i samhälliga sammanhang. 

- Det finns mycket sanning i det du säger. Samtalen i näringslivet är torftiga när det handlar om kultur och 
andlighet.  Men intresset och öppenheten finns.   

-  I Sverige är vi inte vana vid att tala om religionen. Det upplevs som något personligt och något som kan 
leda till konflikt. Vi lever i en konflikträdd kultur.  Det har blivit tydligare med invandringen. Rädslan för 
det annorlunda är ibland påtaglig.  Samhällsproblemen, som bristerna i integrationspolitiken, har kommit 
upp till ytan. Rädslan har bl.a. sin grund i vår dåliga kunskap om vår historia. Vi är inte varse hur 
invandringen har berikat vårt land. Vi tänker inte på hur mycket entreprenörer som Mazetti, Felix, 
Grimaldi och andra betyder för Sverige. 

- Vi har en låg allmän kulturell bildning. Men jag tror att en ändring är på väg. Svenskarna reser mer än 
tidigare. Till vårt land har det kommit människor från jordens alla hörn. Invandringen lär oss inte enbart 
något från andra kulturer, den gör oss också uppmärksam på vår egen. Jag tror att närvaron av andra 
religioner väcker intresse för vårt kristna arv. 

- Tillit är viktigt i samhället, inte minst i näringslivet. Bristen på tillit skadar affärslivet. Det drabbar hela 
samhället. Frågan om personligt ansvar och tillit är central i flera religioner. Det religiösa livet är 
upptaget av frågor och värderingar om hur man skall vara mot sin nästa. Vi lever i en tro om att det är bäst 
när allt är som det brukar vara. Då blir annorlundasyn på saker och ting ett hot. Tilliten saknas. En mer 
omfattande diskussion om personligt ansvar och tillit skulle vara till gagn för hela samhället och det skulle 
stimulera näringslivet. 

- Jag saknar samhällsansvaret som fanns hos företagare förr. Fabrikören lät inte bara bygga en fabrik. Det 
var viktigt för honom att alla anställda och deras familjer hade ett bra socialt liv. Det innebar att han 
kunde bygga t.ex. badhus, fotbollsplaner och samlingslokaler. Jag vill kalla det en etiskt inriktad 
företagsamhet. Den anställde betraktas inte bara som arbetskraft utan som något större, en människa. Det 
talas mycket om de mjuka värdena idag. Men var finns den etiska företagsamheten?  
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- Politiken har klivit in där den etiske företagaren tidigare fanns. Idag är det politikerna som låter bygga 
badhus, idrottshallar och samlingslokaler. Politiken kan ha rollen att vara de goda gåvornas givare. Men 
också media har i sin granskande roll bidragit till att göra företagarna mer försiktiga och ibland helt 
passiva när det handlar om socialt ansvar.  Vi behöver mer av kombinationen företagande och ideellt 
arbete. En kombination som berikar båda parter. Att bidra socialt ger tillfredsställelse. 

- Bland unga muslimer finns det mycket av ideellt arbete. Man har ett utvecklat entreprenörskap, men 
inriktar sig helt och hållet på föreningsarbete. Ibland säger jag till mina vänner att lägga ner föreningen 
och istället starta företag.  Men av deras energi, kompetens och entreprenörskap blir det inget företag. Man 
har inga kontakter i näringslivet. En moské är ett religiöst rum, men det är också ett allmänt rum, ett 
kommunalt rum. Moskéer världen över är mötesplatser där människor, förutom att be, kan ge och ta råd i 
olika frågor. Moskén som mötesplats kan också ge rådgivning om företagande och kanske t.o.m. förmedla 
jobb? 

- Jag beskriver ofta min församling som en plats med två rum. Ett rum för gudstjänst och ett kommunalt rum 
för möten och samarbeten av olika slag. Människan är och vill vara social. Det är viktigt i ett religiöst 
sammanhang och jag antar att det är viktigt i näringslivet. En person är inte bara en arbetskraft. Är det så 
man skall förstå begreppet Human Resources? 

- I näringslivet ser vi mer av värdebaserade ledarskap. Man vidgar synen på sin roll i samhället och på hur 
man ser på sina medarbetare. Men när det gäller religion drabbas näringslivet av en slags ångest.   

- Beröringsångesten tror jag knyter an till rädslan för det personliga. I grunden är man rädd för det 
personliga och att bli berörd på ett personligt plan. Jag hoppas att rädslan för det religiösa övervinns. 
Religiösa värderingar är ett kapital som man kan dra samhällelig nytta av. Vår syn på människovärde och 
mänskliga rättigheter har religiösa rötter. Det är en syn som bejakar det personliga och bekräftar 
människans skaparkraft.  

- När jag kom till Sverige fick jag höra om tre saker som inte finns: 1 Gud, 2 Tjocka människor och 3 Döden. 
Här kan man tala om beröringsångest. Gud och religiöst liv får man inte tala om. Att det finns tjocka 
människor är inget man får nämna. Döden? Den finns inte. Man dör inte. Man går bort! Det som är 
förknippat med rädsla och ångest är svårt att hantera. Men det som är belagt med tabu måste man ibland 
närma sig. Att närma sig det förbjudna innebär att man avviker från det vanliga. Hur mycket får man 
avvika? I mitt arbete är den religiösa inspirationen och övertygelsen drivkraften. Är det en avvikelse? Kan 
det välkomnas? Det är viktigt att vi ser mångfalden som en resurs. Att någon ser saker och ting på ett 
avvikande sätt kan berika oss som människor och samhälle. Men det är också viktigt att människor med en 
avvikande bakgrund och hållning har inflytelserika poster i samhället. 

- Att inkludera och se mångfalden som en viktig möjlighet är avgörande för att skapa ett gott samhälle. Man 
kan lära sig mycket av staden Leicester i Storbritannien. Det är kanske den enda staden i Europa där en 
religiös mångfald bejakas. Olika religiösa högtider firas på stadens gator och torg. Man lär känna 
varandras religioner och kulturer och man blir varse sitt eget arv. Vi trodde att Malmö-festivalen kunde 

!14

http://www.openskane.se


Social Cohesion i Malmö/Skåne 
Bilaga 6.2. Tankesmedjorna 
www.openskane.se 

vara en möjlighet att visa upp stadens religiösa mångfald. Vi ville genomföra Ramadans festliga avslutning 
som en del av festivalsprogrammet. Det fick vi inte. Vårt firande skulle bryta mot policybeslut. En i grunden 
annorlunda hållning än den man har i Leicester.  

- Sedan flera år har vi goda relationer med muslimer som bor i närheten av vår kyrka. Det har hänt att våra 
religiösa högtider sammanfallit. Muslimska familjer deltar ibland med respektfullt intresse i enstaka 
firanden i Stadionkyrkan, medan Stadionkyrkans medlemmar har svårt att delta i muslimska fester. De 
kontakter som finns är positiva. 

- Det är intressant med olika religioners högtidsfester. Det skapar nyfikenhet på hur andra gör och tänker. 
Man får veta lite mer om de andra. Det ger oss alla en chans att bryta den rädsla som skapar avstånd 
mellan människor. Det handlar om mod. Vill man beröra någon eller själv bli berörd, då måste man vara 
personlig. Personlig, men inte privat.  Man blir mindre rädd för att göra fel. Då är chansen större för 
möten mellan människor. Men rädslan hindrar oss. I en nyligen gjord undersökning om vad engelsmännen 
är mest rädda, för berättade resultatet om en fruktan för att vara avvikande. ”To not look good” är det som 
skrämmer engelsmännen mest enligt BBC. Jag tror att en undersökning i Sverige skulle ge motsvarande 
resultat. Vi är rädda för att ha en avvikande åsikt. Vi säger bara det som är korrekt, det vi vet är säkert. 
Men det vi behöver vara är sårbara.   

- En förändring är på gång i näringslivet. Vi har en bredare syn på hur företagande skall skötas. Mycket har 
hänt på 15 år, inte minst när det handlar om jämställdhet, ex. frågor om mamma-pappaledighet. Förr 
träffades de företagande männen till sen middag på hotell Savoy. Idag träffas kvinnor och män vid 
frukostmöten, det passar bättre med dagistider eftersom båda arbetar. Det finns en känslighet och ett 
avstånd mellan näringslivet och de religiösa gemenskaperna. Ett närmande måste baseras på ett 
gemensamt intresse, inte på en religiös övertygelse. Det gemensamma intresset kan handla om ett bättre 
samhällsklimat. Det är viktigt att dialogen inte har en religiös utgångspunkt. Det råder, som vi sagt, en 
sorts beröringsångest när det handlar om religion i näringslivet. Det kan vara värt att tänka på att när 
någon eller några drabbas av en katastrof, då finns ingen oro när religion och kyrka agerar. Det obekväma 
är också borta hos företagarna när religiösa människor tydligt värnar människovärdet genom att skydda 
flyktingar och utsatta barn. Trots allt! Det finns ett ökat intresse för religiös mångfald i näringslivet.  Jag 
tror att frågor om religion upplevs av många som besvärliga och hotfulla, men minst lika många uppfattar 
det här med religionstillhörighet som intressant och viktigt. Bland Handelskammarens medlemmar finns 
nätverk som samarbetar i HR-frågor. Jag tror att dessa och de religiösa gemenskaperna kunde ha utbyte av 
varandra. I vår verksamhet arrangeras möten och seminarier. Program som ni är välkomna att deltaga i. 

!
!
!!!
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Intervjusvaren! - Hur kan de religiösa gemenskaperna 

bidra till ett positivt samhällsklimat i Malmö?!
!
Tema: I enlighet med projektplanen för Social Cohesion i Malmö/Skåne utgör en förstudie projektets 

lyssnande fas.  Hundra Personer har intervjuats och fyra tankesmedjor möts. Bland de intervjuade och i 
tankesmedjorna finns en bred krets av beslutsfattare, normgivare och opinionsbildare. Olika 
trosgemenskaper har varit representerade. Icke-troende har kommit till tals.  !
Intervjusvaren behöver diskuteras, analyseras och användas som underlag i de enskilda religiösa samfundens 
verksamheter och för det fortsatta arbetet med Social Cohesion i Malmö/Skåne. !
Deltagare;  Ann Aldén, kyrkoherde, Svenska kyrkan, Antje Jackelén, biskop, Svenska kyrkan, Ask Gasi 

styelseledamot, Bosniska Islamiska församlingen, Bettina Schütz-Gärdén, Tyska församlingen, Ming Bao, 
Malmö Chan Buddhist Temple, Munir Niazi, Bait-ul-Hamd Moskén, Rebecka Lillian, rabbin, Judiska 
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församlingen, Rizwan Ahmad Afzal, imam, Imam Bait-ul-Hamd Moskén, Örjan Wallin, handläggare, 
Nämnden för statligt stöd till trossamfunden, Maiwor Nilsson, sekreterare, Aldo Iskra, moderator. 

Tankesmedjan genomfördes i samarbete med Sydsvenska Industri- och handelskammaren. 2012-05-15, kl.
17.30-20.30, Skånes Stadsmission, Malmö. 

-Den första intervjufråga vi behandlar idag handlar om utmaningarna i det mångkulturella samhället. Jag 
måste säga att utmaningarna är enorma, både på det personliga och samhälleliga planet. Att 1/3 av våra 
ungdomar är födda i ett annat land för med sig många utmaningar. Det är positivt att de kan leva i olika 
kulturer.  Dessa ungdomar med olika kulturkompetenser kan göra riktigt bra ifrån sig i skolan. Deras 
ambitionsnivå och deras förmåga att tillgodogöra sig undervisningen kan bidra till att en ny”elit” skapas. 
Vad händer när dessa duktiga elever ”utklassar” skolkamrater som saknar deras kompetens och 
ambitioner En annan viktig fråga är synen på individ – kollektiv. Ta följande exempel: Ett ungt, förälskat 
par vill gifta sig.  För henne är frågan enkel.  Vi gifter oss!  För honom är det annorlunda.  ”Det handlar 
inte bara om mig. I min kultur engagerar sig hela min släkt i valet av fru”.  Hon säger: ”Men det är ju dig 
jag gifter mig med. Det handlar om dig och mig”. Han svarar: ”Nej, det handlar om fler än oss”. Krockar 
av skillnader i kultur och tradition är många i en mångfaldsmiljö.  Utmaningarna är stora. Det är viktigt 
att göra barn uppmärksamma om sin egen och andras kultur. I V. Skrävlinge församling arbetar man med 
”Sommarkul”, där kristna och muslimska barn möts. 

-Man måste våga ta debatten om de värdegrunder som måste gälla för all i samhället, oavsett religiös 
inställning eller tillhörighet. Bortsett från dessa grundläggande värden skall gälla tolerans för olika 
religiösa inställningar och yttranden. Man måste skilja mellan de verkliga frågorna och symboler, tar man 
inte debatten om sakfrågan så förskjuts den gärna till symbolen.   Exempelvis i frågan om kvinnans roll i 
samhället och de religiösa gemenskaperna.  Ta huvudduken som exempel.  Den är ju bara en symbol och 
kan vara ett uttryck för befrielse men också för förtryck. Man får debattera kvinnoförtryck som sådant – 
som kanske är snarare en kulturell än en religiös fråga - och acceptera huvudduk som religiös symbol. 
Frågorna är mångbottnade. 

-Vad som är kultur eller religion är svårt att skilja på.  Är det ens möjligt?  Det tror jag inte.  Hela kulturer 
vilar på religiös grund. Det handlar om språk och värderingar. Ett stort bekymmer infinner sig när viljan 
till öppenhet och anpassning saknas. Man kör i sitt vanliga spår och bryr sig inte om andras kultur och 
värderingar. Kanske har det med lågutbildning att göra?   

-Ja, religionen spelar stor roll i samhället. Större än vi kanske tror. Oavsett religion måste invandraren lära 
sig att leva i den kultur han/hon vistas i. En stor fråga är hur man förmedlar landets kultur till nyanlända.  
Hur får man olikheterna att mötas på ett bra sätt? Invandraren måste få en god möjlighet att lära känna 
sitt nya land. 

-I intervjuerna beskrivs utmaningarna ofta som enorma. Man frågar sig ”Vad är mångkultur egentligen?  
Integration?  Varför inte begreppet delaktighet istället?”  I svaren återkommer en önskan om 
religionsmöten.  Om en samling kring en gemensam värdegrund.  Riktigt många frågar sig: ”Varför har de 
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religiösa svårt att samarbeta?” Den bilden återkommer. Bilden att de religiösa är i ständig konflikt.  Min 
och andras erfarenhet är motsatt. Dialog och samarbeten finns på många håll. Men varför är bilden av 
Malmö som en religiös oroshärd så stark? En annan återkommande utmaning handlar om bristen på 
synlighet. De religiösa varken syns eller hörs i den offentliga debatten. 

-Medias makt är stor. Vi har många positiva händelser att berätta om. Men media är inte intresserat. 
Händer något negativt, även om det är litet, då skrivs det. 

-Samhället saknar auktoriteter och förebilder. De auktoriteter som finns är från underhållningsindustri och 
är tillfälliga stjärnor. Hur kan vi få fokus på bra förebilder?  Personer som tar ansvar för 
samhällsutveckling Medias roll tror jag är avgörande. 

-Ett återkommande spår i svaren handlar om behovet av andlighet, som man bejakar. Men kyrka och 
organiserad religiositet är man tveksam till. I svaren återkommer uppfattningen att de religiösa ledarna är 
frånvarande, i den offentliga debatten och när viktiga händelser äger rum. En intervjuperson tar oron på 
Sevedsplan som exempel. Kriminaliteten skrämmer de boende. Ingen vågar sig dit. Inte ens polisen. Inte 
politiker heller, jo Sverigedemokrater och sen även justitieministern. Men var finns de religiösa 
företrädarna?  Så mycket smärta samlat på en plats, och ingen präst, imam, rabbin eller annan religiös 
förkunnare. En annan intervjuperson gör ett liknande inlägg: ”Om inte de religiösa värnar människovärdet 
– vem gör det då”? 

-Ja, det finns en rädsla för att ta plats. En rädsla för att göra fel. Religiösa ledare tappar i auktoritet när de 
gör fel, men också när de ingenting gör. 

-Den som har framgång blir en auktoritet. Framgång i vårt samhälle handlar om materiellt värde. Lyckas 
du, kommer du i TV och blir känd. Syns du, då finns du. Strävan efter det materiella kan göra oss till ting.  
Framgång och karriär gör att man lätt tappar människovärdet. Men jag är säker på att en förändring 
kommer ganska snart. Vi kommer att ge mer plats för det mänskliga i tillvaron. Samhället, som det ser ut 
idag, kommer inte att hålla länge. 

-Jag tror vi behöver utveckla ett nätverk av religiösa företrädare. Ett nätverk där representant från media 
ingår. 

-Det är viktigt att man som religiös person vågar träda fram med sin tro och att den syns i offentligheten.  
Det är också viktigt att inför media och andra visa att vetenskap och religion inte är varandras motsats. 
Det finns troende vetenskapsmän och –kvinnor men de träder inte fram med sin tro. 

-I frågan om nyckelpersoner var fokus på politiker återkommande. Många nämner även journalister som 
nyckelpersoner. Religiösa ledare nämns ofta. Ett resonemang om vardagens hjältar dyker upp många 
gånger. Det som gjort särskilt intryck på mig är uppfattningen att de viktigaste mötena äger rum i närhet 
och samtal. 
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-Polis, media och politiker träder många gånger fram när problemen redan uppstått. Det förebyggande 
arbetet är viktigt. Hemmet och familjen är den viktigaste enheten. Där finns nyckelpersonerna. De finns 
även i skolan bland elever, lärare och övrig skolpersonal. 

-Jag håller med om att det är viktigt att träda fram med sin tro.  Det skulle göra intryck om många gjorde 
det, inte minst personer som är kända i offentligheten.  

-Det är viktigt att komma ihåg att vnyckelpersonerna inte är de andra. Vi måste alla bidra. 

-Det måste understrykas, föräldrar är viktiga. De är nyckelpersonerna i barnens liv. Samhället måste stödja 
föräldrarna i deras fostran av barnen. 

-Skolan spelar en avgörande roll. Vi inbjuds att berätta om vår religion på olika håll i Sverige. Men inte i 
Malmö och resten av Skåne. 

-Hos oss är det annorlunda. Till vårt tempel kommer många elever och får undervisning. 

-När det handlar om ledare måste man förhålla sig till de informella ledarna. De som det etablerade 
samhället inte känner till eller bryr sig om. De som av sina anhängare upplevs trovärdiga. De viktiga 
ledarna är inte de som samhället utser, utan de folk själv väljer. 

-Grundtemat för intervjusvaren och hela förstudien handlar om hur de religiösa gemenskaperna kan 
användas till ett bättre samhällsklimat.  I den negativa bilden finns splittringen hos de religiösa.  Deras 
frånvaro i viktiga sammanhang.  Vilka är möjligheterna?  Är det att uppträda gemensamt – offentligt och i 
viktiga frågor?  Handlar det om att synliggöra de samhälleliga värdena som de religiösa gemenskaperna 
bidrar med?  I intervjusvaren finns förslag om ett nätverk eller center som agerar kunskapsbank, 
nätverksbyggare och opinionsbildare.  Kan ett sådant nätverk leda till att icke troende och troende 
samarbetar mer och bidrar till ett bättre samhällsklimat i Malm ö? 

-Det är bra att vi besöker varandra och lär känna varandra bättre.   

-Ja, men det räcker inte. Man måste bygga broar till gemenskaper utanför de religiösa. 

-Det är avgörande att vi bygger broar tillsammans och till samhällets många olikadelar. 

-Kan man tänka sig en konferens? En konferens som är öppen för malmöborna och lyfter frågor som är 
viktiga för staden och som visar att de religiösa gemenskaperna både kan och vill hjälpa till. 

-Ja, det är en bra idé. Ett intressant program skulle kunna skapas. Ett program som är spetsigt, 
överraskande och tillgängligt. En spännande utmaning både till form och innehåll. 

-Jag villberätta om ”Världens fest”, Svenska kyrkans stora satsning i Malmö i höst. Att vi valt Malmö, och 
inte stiftsstaden Lund, är ett medvetet val. Vi kommer att genomföra en gudstjänst på Stortorget. Den 
kommer att vara ekumenisk. Med ”Världens fest” vill vi sätta religionen på kartan. 
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-Också Malmöfestivalen är en möjlighet. Där kan religiösa företrädare framträda tillsammans. 

-Det blir kraftfullt när företrädare för olika religioner syns och hörs tillsammans. Men man måste också 
synas i andra sammanhang än religiösa. 

-I Tyskland äger årligen ett evenemang rum som heter ”Kirchentage”. Då firas gudstjänster. Det är en stor 
religiös fest. Men det är också ett forum för samhällsdebatt och politiker. Det kanske är ett evenemang som 
kan inspirera oss? 

-Tänk om man kunde arrangera ett sådant evenemang Malmö, där kan bli en stad där politiker kan känna 
att de inte har råd att utebli? 

-Vi måste bli duktiga på att bjuda in varandra till fester och högtider. 

-Vi måste använda oss av intervjusvaren på ett bra sätt.  Det är intressant att läsa hur politiker, människor i 
näringslivet, journalister, aktiva i ideella föreningar och andra ser på oss i de religiösa gemenskaperna.  Vi 
måste förvalta kontakterna som förstudien gett oss.  Och agera! 

-Att skriva en debattartikel tillsammans är ett bra sätt att göra våra röster hörda. Vi måste ta plats i det 
offentliga samtalet. Vi måste utveckla samarbeten inom och utom de religiösa gemenskaperna. 
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