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»Tillsammans för Sverige«

Därför samarbetar vi  
»Tillsammans för Sverige«
Det finns en rädsla »för den andre« som 
grundar sig i en okunskap om andras kulturer, 
traditioner och religioner. Främlingsfientlighet 
har blivit en del av den politiska vardagen på 
olika nivåer i samhället. »Religion« framställs 
ofta som något hotfullt och »islamofobi« har 
blivit ett begrepp som används i allt högre 
grad. I sökandet av sin identitet har många 
unga svårt att hitta rätt i könsrollerna. »Kvin-
nans ställning« används som tillhygge i såväl 
islamofobisk som västfobisk retorik. I denna 
utveckling finns idag ett stort behov av att 
öka kunskapen om religioner och i synnerhet 
islam. En djupare kunskap om islam gynnar 
både det muslimska så väl som det icke-
muslimska Sverige.

Organisation 
Projektet leds av två jämställda  projektledare; 
imamen Othman Al Tawalbeh och prästen 
Maria Kjellsdotter Rydinger. Projektet ingår 
som ett av flera olika sociala projekt inom 
Fryshusets verksamhet i Stockholm, Göte-
borg och Malmö. Tjänsterna är mobila, där 
kontaktnät och samverkan skapas över olika 
religions- och organisationsgränser såväl 
 innanför som utanför Fryshuset. Projekt-
ledarnas tidigare kontaktnät och arbets-
erfarenheter i olika sammanhang tillvaratas.

Projektet styrs av en grupp med 
representanter från Islamiska förbundet i 
Stockholm, IFS, Förenade Islamiska fören-
ingar i Sverige, FIFS, Svenska kyrkan/Sofia 
församling, Centrum för religionsdialog samt 
Fryshuset.

Övergripande mål:
➤➤ Att åstadkomma en djupare förståelse 
för »den andra« och undanröja miss-
uppfattningar och fördomar mellan 
människor i samhället.
➤➤ Att ge stöd och vägledning till unga 
som vill fördjupa sin tro och använda 
den som växtkraft i arbetet för fred 
och förståelse.
➤➤ Att förebygga konfrontationer vid 
mötet mellan olika religioner och 
grupper i samhället för att motverka 
xenofobi, islamofobi, västfobi och 
kristofobi.
➤➤ Att debattera och skapa förståelse 
kring kvinnors ställning i religionerna.
➤➤ Att initiera samarbete med olika 
organisationer och samfund kring 
mångfald, demokrati och samlevnad.
➤➤ Att skapa en fördjupad debatt och 
nyansering i media kring religioner. 

Detta vill vi  
bland annat göra: 
➤➤ Skapa samtalsgrupper med unga 
från olika religioner som utifrån kon-
ventioner i de Mänskliga Rättighe-
terna diskuterar tro, religion och etik.
➤➤ Medverka till att skapa ett inter-
religiöst kontaktnät av resurspersoner 
och organisationer som vill samarbeta 
kring unga och deras utveckling.
➤➤ Starta ett interreligiöst ungdoms-
nätverk som leds av unga.
➤➤ Erbjuda utbildningsdagar och 
 seminarier  
➤➤ Samarbeta kring gemensamma 
läger och utbildningsresor med unga.
➤➤ Ordna en internationell ungdoms-
konferens i Sverige omkring religions-
dialog. 

»Tillsammans för Sverige« är ett nytt treårigt projekt på Fryshuset 
med inriktning på interreligiös vägledning och utbildning bland unga 
med syfte att motverka främlingsfientlighet, rasism och extremism. 
Projektet utgår från de mänskliga rättigheterna och vill visa hur reli-
gion kan vara en väg till integration och en växtkraft för unga i arbetet 
för fred och förståelse. 

Att en imam och en präst arbetar tillsammans på samma villkor på 
Fryshuset är något unikt. Det ger möjlighet att skapa nya relationer 
såväl inom Fryshuset, som i samhället och mellan olika trossamfund.     


