Inbjudan till interreligiös workshop i Västerås
I takt med att Sverige har blivit allt mer mångreligiöst har behovet att utveckla
mötesplatser och forum för dialog och samverkan över religionsgränser ökat. Många
kommuner har idag interreligiösa råd där representanter från trossamfund kan mötas
och det interreligiösa arbetet har också kommit att ha betydelse i förebyggande av
extremism. I samband med detta har även akademiska intressen för det interreligiösa
arbetet ökat bland samhällsvetenskapliga forskare, med fokus på organisering,
betydelse av engagemang och uttryck för religionens plats i den offentliga sfären. Dock
är det sällan som praktiker och akademiker får möjlighet att samtala med varandra och
den här workshopen – arrangerad i samarbete mellan Religionssociologiska
Föreningen och Svenska kyrkan – ämnar skapa en sådan plattform. Dagen är indelad
i två delar, där den inleds med en öppen föreläsning för en intresserad allmänhet och
därefter en samverkansdel för inbjudna gäster.

Program för öppen föreläsning, tisdagen den 13 november 2018
Plats: Centrala Västerås (se nedan för mer information)
09:30: Kaffe och registrering
10:00: Välkommen från Västerås kommun
10:10 – 12:30: Presentationer
1) Peter Lööv-Roos (Svenska kyrkan): ”Praktiskt interreligiöst arbete – lokalt och
nationellt.” Hur arbetar Svenska kyrkan med interreligiösa frågor och vilka
erfarenheter, möjligheter och utmaningar står det praktiska interreligiösa arbetet
inför?
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2) Lenita Törning (doktorand vid Birkbeck, University of London): ”Det
interreligiösa forskarfältet och ungas interreligiösa engagemang.” Den här
föreläsningen kommer ge en överblick över det samhällsvetenskapliga intresset
för interreligiösa frågor och presentera empirisk forskning som genomförts med
unga som är engagerade i interreligiösa projekt. Vad säger detta om vad vi vet
och inte vet om interreligiösa frågor?

3) Tomas Axelson (Docent, religionssociologi vid Dalarnas Högskola): ”Från
privatsak till politisk kraft – religioner mobiliseras i kommunalpolitiken.” Den här
presentationen presenterar en ny rapport om det interreligiösa arbetet i
Borlänge där förväntningar från politiker, tjänstemän och medverkande
analyseras i ljuset av europeisk samtida erfarenheter och forskning. Vad kan
erfarenheterna från Borlänge bidra till den nationella diskussionen om det
interreligiösa arbetets betydelse?
4) Anna Körs (University of Hamburg): “Interfaith actors and the state in
Hamburg.” This presentation will look closer at interfaith work in the city-state of
Hamburg in Germany and particularly the relationship between the state and
interfaith actors. How does this relationship affect how interfaith work is
perceived and carried out? And what consequence(s) does this have on the
relationship between the state and religious communities?

[Obs: den här

presentationen kommer ske på engelska]

5) Paneldiskussion och frågor från publiken

Program för den andra halvan av workshopen
Den andra delen av dagen kommer att fokusera på workshops för forskare och
praktiker, samt avslutas med en gemensam diskussion och middag.

12:30 -14:00 Lunch
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14:00-15:30 Workshop
Deltagarna kommer delas in i två grupper – forskare och praktiker – där möjlighet för
diskussion och idéutbyte ges. Ange i anmälan om du är praktiker eller forskare.

15:30-16 Kaffe

16-17:30 Gemensamt avslutande samtal/reflektion.
Grupperna återkommer till gemensam lokal för ett avslutande samtal och reflektion
kring vad som uppkommit i gruppdiskussionerna.

18:00 Middag (för dem som vill och kan stanna på den - ange i anmälan om du kommer
att delta i middagen).

Anmälan senast 5 november
https://www.svenskakyrkan.se/vasterasstift/app/kurser/utbud

För frågor gällande den öppna föreläsningen och anmälning samt exakt plats i
Västerås, kontakta Lenita Törning på ltorni01@mail.bbk.ac.uk

Akademiska biografier för presentationerna
Fil.dr. Tomas Axelson
Tomas är docent i religionssociologi och verksamhetsledare för Interkulturellt
utvecklingscentrum Dalarna (IKUD) vid Högskolan Dalarna. Han har en bred
humanistiskt orienterad forskningsprofil där livsåskådning och meningssystem stått i
centrum. I olika projekt har i nästan två decennier beforskat unga människors starka
filmupplevelser och på vilket sätt den rörliga bilden bidrar till människors konstruktion
av verklighetsbilder. Under senare år har han orienterat sin forskning mot kulturfrågor
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och interkulturella perspektiv på grupptillhörighet och religionsdialog. Bland hans
senaste publikationer finns rapporten "Förtroendevaldas trygghet i Ludvika kommun"
(2018) och den kommande rapporten "Från privatsak till politisk kraft: Religioner
mobiliseras i kommunalpolitiken."

Fil.dr. Anna Körs
Anna är forskningsledare vid Akademi eder Weltreligionen vid universitetet i Hamburg
och har tidigare varit en av forskningsledarna för det internationella forskningsprojektet
’Religion and Dialogue in Modern Societies.’ Hon har publicerat brett med fokus på
interreligiösa relationer och organisationer i Tyskland, och bland hennes senaste
publikationer återfinns ”How Religious Communities Respond to Religious Diversity” i
boken ’Religion and Dialogue in the City’ och artikeln ”Local ’formulas for peace’:
Religious diversity and state-interfaith governance in Germany” som hon skrev
tillsammans med kollegan Alexander Nagel.

Lenita Törning
Lenita är ungdomsforskare och doktorand på Department of Psychosocial Studies vid
Birkbeck, University of London där hon håller på att avsluta sin avhandling om unga
kristna, judar och muslimers interreligiösa engagemang i London och Birmingham.
Avhandlingen försöker förstå vilken påverkan interreligiöst engagemang har på frågor
kring identitet, tillhörighet och samhällsengagemang. Hon håller även på med ett
liknande sidoprojekt med Fryshusets interreligiösa ungdomsprojekt ’Tillsammans för
Sverige’ i Göteborg. Hon har både bakgrund inom statskunskap och religionssociologi,
och

bland

hennes

forskningsintressen

återfinns

ungas

trosbaserade

samhällsengagemang, religion i säkerhetspolitik, och trossamfunds roll i förebyggande
av radikalisering och extremism.
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