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En präst och en imam projektanställda för att tillsammans starta 

interreligiösa dialoger med unga på Fryshuset fick känslorna att svalla. 

Projektet ”Tillsammans för Sverige” uppmanar trossamfund och stöttepelare 

i samhället att öka kunskapen om ”den andres” religion.  

Här sitter de tillsammans prästen Maria Kjellsdotter Rydinger och imamen Othman Al 

Tawalbeh i ett rum på Fryshuset. De två som rörde upp känslorna när Fryshuskyrkan anställde 

en imam. Debatten fick stort genomslag, över hundra artiklar har skrivits om dem - till och 

med i arabisk media. Men vad deras treåriga projekt ”Tillsammans för Sverige” vill uppnå var 

det få som undrade. 

- Vi tror att religion är det bästa integrationsverktyget idag i Sverige. Tillsammans kan vi vara 

en positiv kraft istället för att utesluta varandra på grund av religion. Svenska kyrkan har visat 

en större öppenhet än andra trossamfund. Jag är stolt över vårt samarbete, förklarar Othman 

Al Tawalbeh. 

Stort behov av att prata 

Behovet hos ungdomar av att prata om religion och om ”den andre” är stort, lika stort som 

den andliga längtan och rädslan för att prata om religion. 

- Sekulariseringen i Sverige har stoppat in religionen i den privata sfären och det har lett till 

missförstånd och okunskap. Vi ska tillsammans arbeta i Fryshusets anda för mångfald och 

interreligiös dialog med unga i första hand men även med samfund och vi ska också delta i 

samhällsdebatten, berättar Maria Kjellsdotter Rydinger. 

Fryshuskyrkan har alltid varit en självklar del av Fryshuset. Det var därför naturligt att 

projektet valde denna neutrala plats som bas. Det är också en mötesplats för unga ur olika 

samhällsgrupper och bakgrund. 



Många stöder projektet  
Intresset för projektet fick en rivstart och många vill veta mer, till och med regeringen. 90 

muslimska församlingar av cirka 200 i Sverige stöder öppet projektet. Biskop Eva Brunne och 

Stockholms stift står bakom projektet. 

- Hur vi hanterar islam inom Svenska kyrkan är en avgörande fråga. Det är den näst största 

religionen i Sverige. Vi vill samla alla goda krafter inom olika samfund för att ge unga 

verktyg att kunna reflektera och formulera sig kring sin tro, säger Maria Kjellsdotter 

Rydinger. 

3-årigt samarbete  
Fram till årsskiftet läggs grunden för projektet, men sedan ska samtalsgrupper om religion 

vara igång på Fryshuset. Samtal som utgår från mänskliga rättigheter där religionen är en 

möjlighet istället för ett problem. Ett interreligiöst ungdomsnätverk ska organiseras och en 

informationssajt om religion riktad till unga starta. 

2012 kommer en verktygslåda för interreligiös dialog att sättas ihop. Den ska vara en hjälp för 

att ta teologiska teorier till verkligheten bland annat med värderingsövningar. 2013 ska 

projektet arbeta internationellt och arrangera en interreligiös konferens. Om det finns 

finansiärer för viljan finns. 

- Till dem som tycker att vi är naiva vill jag säga att vi fortsätter. Det är inte enkelt att arbeta 

över religionsgränser, men Svenska kyrkan får inte bli en täckmantel för rasism, slår Maria 

Kjellsdotter Rydinger fast och Othman Al Tawalbeh håller med. Vi ska kunna leva 

tillsammans i harmoni i samhället. 

Tillsammans för Sverige 

”Tillsammans för Sverige” är ett nytt treårigt projekt med inriktning på interreligiös 

vägledning och utbildning bland unga som syftar till att motverka främlingsfientlighet, rasism 

och extremism. Projektet vill använda religion som en väg till integration och visa att religion 

kan vara en växtkraft för fred och förståelse. 

 

http://www.fryshuset.se/fryshuset/tillsammans_for_sverige.aspx

