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Förord
Under 2013 föddes tankar om att ge ut ett stödmaterial för flerspråkigt församlingsarbete, eftersom det var min tydliga bild att det fanns ett stort behov
av att dela erfarenheter, tips och goda råd. Den erfarenhetsdelning som finns
idag sker huvudsakligen vid olika samlingar, nationella, på stiftsnivå eller
informella sådana. Även intranätet fungerar som ett nav för information och
erfarenhet, men det har saknats ett grundmaterial att utgå ifrån och hänvisa
till och det fanns en förväntan på oss på den nationella nivån att åtgärda
detta.
Resultatet är denna bok. Min förhoppning är att materialet ska fungera både
för medarbetare som ska sätta igång med flerspråkigt arbete och för medarbetare som redan arbetat med flerspråkighet i flera år, men kanske känner att
de behöver inspireras och utveckla sitt arbete ytterligare. I boken vänder vi
oss till människor med olika roller i Svenska kyrkan. Syftet är att dels ge dem
som leder och styr verksamheten en grund att luta sig mot, och dels att ge
medarbetare verktyg, tips och inspiration i det fortsatta arbetet. Boken är en
del av kyrkostyrelsens särskilda satsning på flerspråkighet under 2013–2015,
som baseras på policydokumentet En flerspråkig kyrka från 2010.
Satu Rekola har skrivit grundmaterialet till boken. Hennes text har sedan
bearbetats och redigerats av redaktören Sigurdur Hafthorsson samt Anne
Simonsson. Många, förutom jag själv, har på olika sätt har bidragit till
innehållet utifrån sina specialkompetenser: Merja Heed, Tomi Valjus, Jan
Sjögerud, Peter Ekman, Kaisa Huuva, Fredrik Lautmann och Roland
Asplund. I boken intervjuas fem personer om arbetet med flerspråkighet i
Svenska kyrkan. Intervjuerna är gjorda av Roland Asplund som också hjälpt
till med slutredigeringen av boken. Slutligen har Gustaf Hellsing har varit
ett stort stöd vid bildvalet. Jag vill rikta ett stort tack till alla som bidragit!
Kaisa Syrjänen Schaal
enhetschef på enheten för flerspråkighet
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1 Grunden för flerspråkigt arbete
Svenska kyrkan har ända sedan reformationen verkat och förmedlat evangeliet på andra språk än svenska. Finska och samiska var under lång tid det
språk som kyrkan använde för att sprida Guds ord i norra Sverige. Fler
språk har tillkommit och i dag används många olika språk i varierande
grad i församlingarnas verksamhet och i gudstjänstfirande, även språk som i
huvudsak talas av invandrare och flyktingar.
Svenska kyrkans nationella nivå bär i dag särskilt ansvar för att nord-, luleoch sydsamiska, meänkieli, finska och svenskt teckenspråk ska kunna användas i gudstjänstsammanhang. Nyligen påbörjades ett arbete för att översätta
1
delar av kyrkohandboken till olika varieteter av romani chib. Det betyder att
det ska finnas gudstjänstordningar, bibeltexter och psalmer på dessa språk.
Varför just dessa språk och dessa grupper? Varför är det flerspråkiga
arbetet så viktigt? Och hur kan man tänka när man vill utveckla arbetet?
Hur bör Svenska kyrkan inkludera teckenspråkiga och nationella minoriteter och urfolket samerna med hänsyn till deras särskilda bakgrund, identitet
och rättigheter? Hur kan deras förväntningar gentemot Svenska kyrkan och
deras längtan efter evangeliet besvaras?
Detta är några av de frågor som denna skrift försöker ge ett svar på.
Syftet med boken är att bidra till fortsatt reflektion och fördjupad förståelse
bland anställda, förtroendevalda och ideella i Svenska kyrkan och leda till
ökat intresse för flerspråkighet och teologi med ett minoritetsperspektiv.

Varför just dessa språk och grupper?
Förutom att flera av dessa språk använts historiskt i kyrkans verksamhet
har de även särskild status i Sverige. Arbetet i Svenska kyrkan som i dag går
under beteckningen flerspråkig kyrka handlar dock om mycket mer än bara
språk, språkförståelse och kommunikation. Det handlar om grupper som
har ett särskilt skydd i Sverige för att de ska kunna bevara sina språk, särart, kultur och traditioner. Det handlar om minoritets- och urfolksidentitet,
inflytande och självbestämmande. Och det handlar om tillgänglighet, att få
vara lika fullt delaktig och inkluderad som alla andra i Svenska kyrkan och
att vara värdesatt för den man är.
I den långa relationen mellan kyrkan och grupperna finns också exempel
på övergrepp och kränkningar från kyrkans sida i historisk tid. Hur läker
man relationen och hur återupprättar man förtroendet för kyrkan? Hur kan
kyrkan i dag bidra till att återupprätta minoriteterna och urfolket samerna
och förbättra deras levnadsvillkor i Sverige?
Den nationella nivån arbetar således med en rad olika frågor som rör
teckenspråkiga, samer, sverigefinnar, tornedalingar, romer och resande.
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Att vi här fokuserar på just dessa språkliga minoriteter har att göra med
den särställning de har i samhället och i lagen avseende rättigheter till bland
annat språk och kultur. Arbetet med andra språk och andra minoriteter är
inte mindre viktigt för det, men det utförs delvis på annat sätt och med andra
utgångspunkter.
Samiska, finska, meänkieli och romani chib är erkända som nationella
minoritetsspråk, alltså språk som talats i Sverige under mycket lång tid
och som Sverige som nation därför åtagit sig att skydda och bevara i enlig2
het med två Europarådskonventioner. De nationella minoritetsspråken är
också skyddade i lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk, samt
3
i språklagen. Samerna är dels en nationell minoritet, dels ett urfolk med
särskilda urfolksrättigheter.
Det svenska teckenspråket har också ett särskilt skydd som regleras i
språklagen. Dövas och hörselskadades rätt till teckenspråk är också skyddad, eftersom Sverige ställt sig bakom åtagandena i FN:s konvention om
4
funktionsnedsattas rättigheter.
Dessa grupper har rätt att få använda sitt eget språk. Huruvida man talar
svenska eller inte har ingenting med den rätten att göra. De nationella minoritetsspråken ska värnas, skyddas och främjas aktivt för dess egen skull och
för att det är en del av det svenska kulturarvet. Det svenska teckenspråket
sågs länge i första hand som ett kommunikationsmedel, men ses i dag som
ett språk som andra, och döva har också en egen kultur som ska värnas.
Det handlar alltså i första hand om rätten till språket, oavsett om det är
det språk man behärskar bäst som kommunikationsmedel. För många är det
5
dessutom en fråga om att få kommunicera på det språk de behärskar bäst.

Språket är en del av identiteten
Minoritetsspråket är en viktig del av de nationella minoriteternas identitet
och kulturarv. Språket är ett av de särdrag som markerar dessa gruppers
egenart gentemot andra grupper, och det är också en sammanbindande faktor inom gruppen. För den enskilde individen kan det egna språket utgöra en
viktig del av identiteten och självkänslan. För många som tillhör en språklig
minoritet är minoritetsspråket också modersmålet. Enligt språkforskare är
modersmålet inte bara ett redskap för kommunikation och kunskapsinhämtning, utan det kan också vara starkt förknippat med emotionella värden.
I religiösa och andliga sammanhang har det mycket stor betydelse om du
får höra evangeliet på ditt emotionella språk, det blir en annan direkthet i
tilltalet och närhet till budskapet. Till exempel kan en psalm uppfattas och
upplevas på helt olika sätt i en gudstjänst om den sjungs på svenska eller på
det egna modersmålet. Eller om centrala moment i en begravningsakt uttalas
på den avlidnes eget modersmål. Budskapet skulle även gå fram på svenska,
men känslan och den andliga upplevelsen skulle inte vara densamma. Det är
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också väl känt att man bör använda en persons emotionella språk i terapeutiska samtal. På motsvarande sätt bör det användas i själavårdssamtal och i
utsatta situationer när man behöver diakonens stöd.
Modersmålet knyter också individen till de närstående och den kulturgemenskap hon eller han tillhör. Användning av modersmålet bidrar till trygghet, närhet och känslan av hemma. Precis som många svenskar i utlandet
söker sig till Svenska kyrkans utlandsverksamhet för närhet, trygghet och
andlig bekräftelse, är användningen av minoritetsspråket i den egna församlingen en viktig del av hemkänsla och välkomnandet.

Användning av modersmålet bidrar till
trygghet, närhet och känslan av hemma.
För ett urfolk som samerna finns mycket av den traditionella kunskapen
inom gruppen bevarad i själva språket. Endast en del av denna kunskap
finns nedtecknad. Bevarandet av språket blir därmed livsviktigt för kontinuiteten och förmedlandet av urfolkskulturen. Om språket går förlorat, går
även den inbäddade kunskapen förlorad. Många samer, som kanske själva
förlorat det samiska språket eller som aldrig fått möjlighet att lära sig det,
sätter stort värde vid att samiska används i gudstjänstsammanhang eftersom
det är ett synliggörande av dem som urfolk.
Direktheten i tilltalet har stor betydelse för känslan av delaktighet. Ibland
använder församlingar tolk om det inte finns en teckenspråkig präst att
tillgå. Vid kyrkliga handlingar går dock delar av budskapet eller känslan av
delaktighet förlorad om man är tvungen att använda tolk. Du missar kanske
själva dopet av ditt barn för att du är tvungen att titta på tolken samtidigt.
Eller så väljer du att titta på barnet och då missar du prästens ord. Vad väljer
du som förälder?
Förutsättningarna och behoven för grupperna ser olika ut och det kan
skilja sig mellan olika delar av landet. Ibland handlar det om språk, men ofta
är det kulturen som är det viktiga. Det handlar inte om att skapa separata
kyrkor, utan om att se dessa grupper och att ge dem möjlighet att vara en del
av kyrkan, och det inte bara på majoritetens villkor.

Språket är en grundläggande mänsklig rättighet
Det är viktigt att komma ihåg att språket också är en grundläggande mänsklig rättighet. Inom folkrätten har det utvecklats ett specifikt skydd för urfolk,
nationella minoriteter och teckenspråkiga, med rättigheter för de som talar
dessa gruppers språk. Detta regelverk påverkar även Svenska kyrkan eftersom mänskliga rättigheter ska respekteras. Dessa gruppers förväntningar på
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Svenska kyrkan påverkas också av hur rättigheterna fått genomslag i det
svenska samhället i stort, och därför ställer man i dag andra krav även på
kyrkan och dess verksamhet.
Det är således viktigt att förtroendevalda och medarbetare skaffar sig
kunskap om minoritets- och urfolksrättigheter och teckenspråkigas rättigheter. Kyrkokansliet har utarbetat materialet En introduktion till minoritetsoch urfolksrättigheter – Utbildningsmaterial för Svenska kyrkans rättighetsbaserade arbete, som finns att ladda ned på Svenska kyrkans intranät under
6
Flerspråkig kyrka.
I materialet ges en beskrivning av bestämmelser och viktiga principer i
Europarådets och FN:s konventioner som Sverige ratificerat, vad principerna innebär, och vilka typer av utmaningar som finns för grupperna i Sverige
på rättighetsområdet. Vidare beskrivs den svenska lagstiftning som är ett
resultat av dessa konventionsåtaganden. Det ges också tips om hur man kan
arbeta rättighetsbaserat och använda barnkonsekvensanalys och församlingsinstruktioner som verktyg i det flerspråkiga arbetet.

Flerspråkiga arbetet ett särspår vid sidan av
eller inkluderat i helheten?
Kortfattat kan här sägas att Sveriges riksdag i december 1999 erkände
.7
fem nationella minoriteters minoritetsspråk i landet Två lagar om skydd
8
för samiska, finska och meänkieli infördes. Dessa lagar ersattes i januari
2010 av lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk.9 Ett förstärkt
minoritetsskydd gäller inom angivna geografiska områden, s.k. förvaltningsområden, för samiska, finska och meänkieli. Det innebär bl.a. en förstärkt
rätt att använda sitt språk i kontakter med myndigheter och rätt till förskoleverksamhet och äldreomsorg helt eller delvis på det språket. Fr.o.m.
2010 är det möjligt för kommuner att ansöka om frivillig anslutning till ett
förvaltningsområde. En lista över aktuella förvaltningsområdeskommuner
10
finns på minoritet.se. Genom minoritetsreformen tillkom också insatser
för att revitalisera de nationella minoritetsspråken, dvs. insatser som syftar
till att ge hotade språk möjlighet att återta förlorad mark, och öka antalet
människor som talar språken.
En viktig del av arbetet med nationella minoriteter på lokal nivå kan vara
att delta i samråd enligt minoritetslagen. Det är ett bra verktyg i det rättighetsbaserade arbetet och många församlingar deltar i samråd. Erfarenheterna
visar också att församlingar bidragit till att bl.a. synliggöra äldres utsatta
situation för ansvariga politiker och tjänstemän. I utbildningsmaterialet
finns också mer om samrådsförfaranden och vad församlingen ska tänka på
om de deltar i samråden.
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Den 1 juli 2009 trädde språklagen i kraft. Den fastslår att svenska är
huvudspråk och ger de nationella minoritetsspråken och det svenska tecken11
språket en särställning i förhållande till andra språk i Sverige. Det svenska
teckenspråket blev inte ett nationellt minoritetsspråk, men i språklagen fick
det snarlika rättigheter. Döva och hörselskadade har ett antal olika rättigheter
i svensk lagstiftning eftersom de där räknas till gruppen funktionsnedsatta.
12
En sammanställning av dessa lagar finns på Svenska kyrkans intranät.
13
Diskrimineringslagen ger också skydd åt minoriteter och urfolk.
De diskrimineringsgrunder som särskilt rör det flerspråkiga arbetet är diskriminering i samband med etnicitet, funktionsnedsättning och bristande tillgänglighet. Till exempel är romer en nationell minoritet som har fått stå ut
med långvarig diskriminering. Det finns flera exempel på att romer med hjälp
av denna lag startat rättsprocesser och fått rättvisa skipad.
Den nationella nivån arbetar i dag aktivt med rättighetsbaserat arbete för
att synliggöra situationen för språkliga minoriteter och urfolket samer samt
för att påverka beslutsfattare. Ett antal rapporter som beskriver gruppernas
14
situation och utmaningar de möter finns på Svenska kyrkans intranät.
Det finns också konkreta råd för hur Svenska kyrkan i sitt arbete med
barn och unga kan stödja och stärka minoritets- och urfolksbarn, se bl.a.
rapporten Tio sätt att stärka barn och unga – ett minoritets- och urfolksper15
spektiv. Frågor om barn och unga behandlas inte särskilt i denna skrift –
men råd och tips för församlingens arbete finns i den rapporten.

Nya mål ger nya utmaningar
Ett stort kartläggnings- och förankringsarbete gjordes inom Svenska kyrkan
på 2000-talet för att hitta ett nytt arbetssätt och en ny inriktning på arbetet
med språkliga minoriteter. Arbetet resulterade 2010 i En flerspråkig kyrka –
Policy och mål för Svenska kyrkans arbete på andra språk än svenska.
Efter remittering till stiften antog kyrkostyrelsen 2012 förslaget till bindande mål för den nationella nivån och man rekommenderade stift och församlingar att anta liknande remitterade mål för stifts- och församlingsnivån.
En generell erfarenhet i det flerspråkiga arbetet är att det ofta råder oklarhet
i ansvarsfördelningen mellan de olika nivåerna inom Svenska kyrkan. Det kan
också vara så att den ordinarie arbetsfördelningen inte fungerar för ett specifikt språk och då måste man hitta andra fungerande former. Vem har ansvar
för att det ska finnas till exempel teckenspråkiga präster, och hur ska man tänka
kring kommunikationsinsatser?
Det är vanligt att medarbetare i det flerspråkiga arbetet i församlingarna
upplever otydlighet inom församlingen när det gäller rollfördelning och
ansvarstagande för det flerspråkiga arbetet. Exempel på frågor kan vara:
Hur ska diakonen tänka kring äldre sverigefinnars behov, om det inte finns
en finskspråkig diakon? Ska pedagogen även försöka nå samiska eller teck-
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enspråkiga barn och har diakonen kunskap om dessa barns situation? Ska
stiftets kommunikatör stödja församlingarna i kommunikationsinsatser på
minoritetsspråk?
Att precisera mål för de olika nivåerna är ett sätt att reda ut frågan om
ansvarsfördelning och ett verktyg för hitta arbetsformer som fungerar lokalt.
Målen tydliggör vilka områden som berörs och som behöver finnas med i ett
helhetstänk. Stiften har arbetat lite olika med dessa nya mål och vissa stift
har antagit dem. När väl målen finns på plats kan man börja arbeta mer
systematiskt för att utveckla arbetet, ibland i samarbete med andra stift eller
nationell nivå.

Men läkning av relationer handlar också om
insikten hos förövaren om sitt koloniala
förhållningssätt, och en genuin vilja att ändra
sitt sätt att betrakta den andre.
Policy- och måldokumentet innehåller en beskrivning av den språkliga
mångfalden i Svenska kyrkan, fördjupade texter om förhållningssätt och hur
inkludering av språkliga minoriteter skulle kunna förbättras. Vad blir det för
skillnad i församlingen om det flerspråkiga arbetet är ett särspår vid sidan av
eller om det är inkluderat i helheten?
Arbete med den språkliga pluralismen i Svenska kyrkan kan, enligt
policyn, uppdelas i fyra förhållningssätt gentemot språkliga och kulturella
16
minoriteter:
•
•
•
•

bemötande av kyrkotillhöriga språkminoriteter, dvs. medlemsvård
integrationsarbete
ekumeniskt samarbete med andra kristna kyrkor och samfund
religionsdialog, möten med andra religioner

I denna skrift hamnar det förstnämnda i blickfånget, dvs. kyrkotillhöriga
nationella minoriteter och teckenspråkiga som ofta har ett annat första
språk än svenska eller som har en kulturell identifikation som skiljer sig från
svenska majoritetssamhället. Andra språkgrupper inom Svenska kyrkan
hamnar i första hand under de övriga förhållningssätten.
Policy- och måldokumentet grundas i de två första paragraferna i lagen
om Svenska kyrkan. Särskilt framhävs tre punkter. För det första, den evangelisk-lutherska traditionen, där modersmålet spelar en central roll för förmedlingen av kyrkans tro och liv. För det andra, den öppna folkkyrkans
demokratiska organisation där varje språkgrupp bör ha möjligheten till delaktighet och inflytande. För det tredje, kyrkans rikstäckande karaktär som
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förutsätter verksamhet på flera språk i alla församlingar där det bor perso17
ner med olika modersmål.
I policy- och måldokumentet dras riktlinjer upp för rekommendationer till
18
samtliga kyrkliga nivåer. Fem särskilda utmaningar urskiljs i dokumentet:
• delaktighet och inflytande, exempelvis strukturer som synliggör minoriteter och deras bidrag till helheten
• förstärkande av minoritetsperspektiv i kontakt med barn och unga, bl.a.
för att kunna stödja deras identitetsutveckling
• det informativa och kommunikativa området som förutsätter flerspråkighet
• utbildning och rekrytering, med målsättningen att ha nödvändiga språkliga och kulturella resurser bland medarbetare i framtiden
• diakonala utmaningar bland olika minoritetsgrupper
Intentionerna utvecklas i En flerspråkig kyrka: fakta och fördjupningsmaterial,
där det redogörs bl.a. för följande förslag till åtgärder på församlingsnivån:
gedigen omvärlds- och behovsanalys, pastoralteologisk reflektion angående
den pastorala omsorgen om de olika grupperna, samt medlemskommunika19
tion och synliggörande av lokala språk.

Kyrkoordningen som ledstjärna
I kyrkoordningen (KO) anges att:
Kyrkans uppgift är att för alla klargöra vad dess tro, bekännelse och lära inne20
bär. Svenska kyrkan inbjuder alla att tillhöra trons folk och dela dess liv.

När man betraktar meningarna ur ett minoritetsperspektiv lägger man
direkt märke till vissa saker. Ordet ”alla” måste uppfattas som uttryck för
förståelsen att även personer som lever inom andra språkmiljöer än svenska
innefattas av principen. ”Trons folk” får sedan inte likställas med svenskspråkiga troende.
Församlingens grundläggande uppgift består enligt kyrkoordningen av
fyra delar: ”att fira gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva diakoni och
mission.” Vidare har församlingen ”ansvar för den kyrkliga verksamheten
21
för alla som vistas i församlingen.”
Kyrkoordningen uppmanar också till användning av andra språk än
svenska:
I det pastorala programmet ska även behandlas dels församlingens verksamhet på de andra språk än svenska som behöver användas för att församlingen ska kunna fullgöra sin grundläggande uppgift dels barnets perspektiv
22
utifrån en barnkonsekvensanalys.
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Här efterfrågas ett helhetstänkande. Man ska inte ställa det minoritetsspråkiga vid sidan av det svenskspråkiga församlingsarbetet. Det får inte bli en
isolerad ö, en separat kyrka. Istället förutsätts att varje verksamhet förs samman under samma tak, i samma pastorala program. Planering och genomförande av församlingens grundläggande uppgift ska således utgå från den
språkliga mångfalden bland kyrkotillhöriga på orten.
I samma paragraf nämns också barnets perspektiv. Det gäller naturligtvis
också minoritets- och urfolksbarns perspektiv. Det är ett särskilt angeläget
perspektiv när man ser till minoritetsbarns- och ungas utsatthet, något som
konstaterats i rapporter som Svenska kyrkan tagit fram tillsammans med
23
flera minoritetsaktörer. Det finns också en särskild bestämmelse i FN:s
barnkonvention som rör just minoritets- och urfolksbarn. I artikel 30 anges
nämligen att dessa barn dels har rätt till sitt minoritets- eller urfolksspråk,
24
dels rätt att utveckla en kulturell identitet.
Lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk påverkar även
Svenska kyrkan. Kyrkomötet beslutade 2010 att införa en ny paragraf i kyrko
ordningen om att svara på skriftliga framställningar på minoritetsspråk:
7 § Kyrkliga organ ska i vissa fall ta emot och besvara skriftliga framställningar på finska, meänkieli respektive samiska.
Skyldigheten enligt det första stycket gäller skriftliga framställningar från
personer bosatta inom något av de förvaltningsområden som anges i 6 § i
lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk, och på det
minoritetsspråk som förvaltningsområdet avser. Det ärende som framställningen gäller ska avse den person som gör denna eller på vilkens uppdrag
25
den görs. (SvKB 2010:6)

Detta innebär alltså att alla kyrkliga organ som hör hemma inom trossamfundet Svenska kyrkan har en skyldighet att kunna kommunicera i skrift på
respektive språk med personer som är bosatta inom något av förvaltningsområdena. Detta gäller oavsett om det kyrkliga organet verkar inom förvaltningsområdet eller ej.
Ändringen i kyrkoordningen trädde i kraft den 1 januari 2011. Syftet
är att kyrkan ska avspegla samhällets faktiska flerspråkighet och bekräfta
sina nationella minoriteter. Paragrafen syftar till att förtydliga församlingens
ansvar för nationella minoritetsspråk. För att få betydande inverkan måste
sedan revideringen av kyrkoordningen och dess innebörd bli känd både
bland minoriteterna i fråga och bland berörda kyrkliga organ.

Inkludera och läka relationer
Det pågår ett arbete för att bearbeta och rannsaka Svenska kyrkans förhållningssätt till vissa av dessa grupper. Erfarenheter från Norska kyrkans
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försoningsarbete med samerna visar att det behövs ett aktivt arbete för att
läka relationer och uppnå försoning.
romer och resande
Förtroendekapitalet gentemot majoritetskyrkan har inte varit särskild högt
bland romer och resande. Svenska kyrkan och dess företrädare var under
lång tid en del av majoritetssamhällets förtryck av romer och resande. Många
romer har istället funnit sin hemvist i andra kyrkor till exempel i frikyrkorna:
I Sverige har frikyrkorörelsen (speciellt pingstkyrkan) varit framgångsrik när
det gäller medlemsrekrytering. Man kan spekulera över orsakerna till detta
fenomen. […] Kanske har vissa frikyrkor, som själva upplevt sig som marginaliserade i förhållande till majoritetskulturen och storsamhället, varit särskilt attraktiva för en starkt diskriminerad grupp såsom romerna. Genom
frikyrkornas (i många fall) täta sociala liv har en del romer säkerligen också
26
hoppats kunna finna nya sociala plattformar i samhället.

Ett viktigt steg är att benämna kränkningar
som skett.
Efter en nödvändig bearbetning av den känsliga relationen mellan romer
och Svenska kyrkan erkände den sistnämnda sin delaktighet i förtrycket av
romer. Kyrkans nationella nivå ledde en försoningsprocess som ledde till en
försoningsakt i Göteborgs domkyrka i samband med Svenska kyrkans riksmöte år 2000. År 2013 kom sedan forskningsrapporten Svenska kyrkans för27
hållande till Romer och resande 1900–1950. Men kyrkokansliet beskriver
i en rapport att det fortfarande finns mycket att göra.
Kyrkokansliets kartläggning visar att det kan vara svårt att hitta romer som
är aktiva församlingsmedlemmar i Svenska kyrkan. Romska aktivister ger
uttryck för att många romer inte känner sig välkomna i Svenska kyrkan.
Detta kan i vart fall delvis förklaras mot bakgrund av att statskyrkan historiskt varit delaktig i kränkande behandling av romer, vilket har bidragit till
28
romers rädsla och misstro mot stat och kyrka.

Mycket arbete återstår för att återupprätta förtroendet för Svenska kyrkan
och få romer och resande att känna sig välkomna. Ett viktigt led i detta
arbete är att det ska gå att bedriva gudstjänstliv där delar kan vara på
romani chib.
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samer – ságastallamat
Sedan flera år tillbaka pågår det i Svenska kyrkan en process för att läka
relationen med samerna. Den går under benämningen Ságastallamat (nordsamiska för lyssnande, möte, dialog). Processen innebär olika åtgärder från
Svenska kyrkan i nära samarbete med samer, till exempel att ta fram en vitbok
som dokumenterar Svenska kyrkans förhållande till samerna genom tiderna.
29
Syftet är att dokumentera övergrepp som skett från Svenska kyrkans sida.
Det pågår också ett aktivt påverkansarbete för att synliggöra samernas situation i Sverige. Detta är en del av nationella nivåns rättighetsbaserade arbete.
För att kunna läka relationen behöver man arbeta aktivt med att upprätta ett ömsesidigt förtroende och att läka de sår som en långvarig ojämlik
relation kan lämna. Ett viktigt steg är att benämna kränkningar som skett.
Ett arbete i den riktningen sker nu i och med dokumenteringen av samers
30
upplevelse av de s.k. nomadskolorna där Svenska kyrkan var inblandad.
Men läkning av relationer handlar också om insikten hos förövaren
om sitt koloniala förhållningssätt, och en genuin vilja att ändra sitt sätt att
betrakta den andre.
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ETT ÖGA FÖR UNGA ROMER
Ingrid Blomérus är romsk aktivist med särskilt öga för romska ungdomar.
– Det är så viktigt att se oss som individer, inte som grupp.
Vi är inte lika, lika litet som majoritetssamhällets människor.
Ingrid Blomérus är uppvuxen i Botkyrka, söder om Stockholm och har arbetat med
barn och ungdomar större delen av sitt liv, bland annat som ungdomsledare i en
pingstförsamling.
Hon när en önskan om att Svenska kyrkan ska få fler romska ungdomsledare. Det bästa
är om romska ledare kan arbeta tillsammans med ledare som är ickeromer.
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– Det behövs romska ledare i kyrkan! slår Ingrid Blomérus fast. Annars är det svårt att
få romer att känna tillit till majoritetssamhället. Om man ska lyckas krävs det att romer
inkluderas i kyrkans verksamhet.
– Gör inte verksamheten till en romsk verksamhet – utan en verksamhet för alla barn
och ungdomar. Det var så vi jobbade i pingstkyrkan, vi skiljde inte på romer och ickeromer utan bjöd in alla till ungdomskvällarna. Det kom 30–40 romer och lika många
ickeromer till samlingarna.
Hon tror att mamma-barngrupper och konfirmationsläger kan vara en bra väg för att
inkludera romer i kyrkan. Eller kollon där romska barn får möta och lära känna ickeromska
barn.
Ingrid Blomérus är finsk rom, Kalé – en av flera romska grupper i Sverige – men bär inte
den traditionella kjolen. Som flicka tog farmor med sig henne till pingstkyrkan och där
har hon länge känt sig hemma.
Ingrid Blomérus har tillsammans med sin syster Katja drivit HVB-hemmet Katitizi i
Vingåker sedan 2012. HVB står för vård och boende och riktar sig till unga romska tjejer
i åldrarna 14 till 18 år.
– För att kunna möta de här tjejerna och deras problem behövdes också romer i personalen. En ickerom kan aldrig fullt ut förstå hur det är att vara ung romsk tjej. Det är
lättare att känna trygghet och öppna sig för en rom, säger Ingrid Blomérus.
Elva behandlingshem
Hon berättar om flickan som flyttade mellan elva olika behandlingshem med uteslutande
ickeromsk personal innan hon kom till Katitzi, där hon slutligen kände sig trygg och kom
att stanna i två år.
Hur ska majoritetssvenskar gå tillväga för att bättre se och förstå minoriteter?
– Det är så viktigt att se oss som individer, inte som grupp. Vi är inte lika, lika litet som
majoritetssamhällets människor, poängterar Ingrid Blomérus.
Men som grupp är de fortfarande utsatta för rasism och diskriminering och därför döljer
ofta många romer sitt ursprung.
Vänd på perspektivet
– Försök att sätta dig in i romers situation. De har alla emot sig. Om man vänder på
perspektivet för att se tydligare, tänk dig att du är ensam svensk bland enbart romer...
Hur känner du dig där? Hur skulle du vilja bli behandlad i en sån situation?
Låt inte rädslan ta över i mötet på gatan. En rom uppskattar mer att du frågar än står och
glor, säger Ingrid Blomérus.
– Har du blivit vän med en rom, har du fått en vän för livet.
Roland Asplund
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2 Minoritetsperspektiv
Att tillhöra ett urfolk eller en minoritet med etnisk, språklig eller kulturell särprägel påverkar vår syn på livet. Samtidigt som man kan ha en känsla av annorlundaskap har man en önskan att få sin kulturella identitet bejakad av omgivningen på ett positivt sätt. Att tillåtas vara både annorlunda och accepterad.
När vi ”upptäcker” att vi både är lika och helt olika samtidigt, skapas möjlig31
heter till att uppfatta varandra som likvärdiga och samtidigt som annorlunda.

Att omfamna olikheter och arbeta för en inkluderande miljö i kyrkan behöver inte vara särskilt svårt. Det kräver att man anlägger ett minoritetsperspektiv, och sedan blir följden ganska självklar. Vi brukar inte medvetet göra
verksamheten otillgänglig, det handlar oftast om att man inte sett saken från
ett visst perspektiv.
Det är inte alltid möjligt att tilltala alla och få alla att känna sig inkluderade
samtidigt, men mycket är vunnet om vi blir medvetna om hur det förhåller
sig, att vi ser vår kyrka ur ett minoritetsperspektiv – att vi tar på oss våra
minoritetsglasögon.

Minoritetsglasögon
Att ta på sig minoritetsglasögon innebär en vilja till anpassning och lyhördhet. Ofta behöver man helt enkelt tänka om. I urfolkssammanhang brukar
man tala om dekolonisering.
Ett praktiskt exempel: I en församling bor flera nationella minoriteter.
Personalen grubblar över hur grupperna kan inspireras till delaktighet i församlingens gudstjänstliv. Ofta blir svaret en mässa där det läses bibeltexter
på flera språk. Efteråt serveras ett mångkulturellt smörgåsbord där varje
grupp har ombetts komma med respektive traditionell maträtt.
Ur minoritetsperspektiv kan arrangemanget i exemplet tolkas helt annorlunda än personalen tänkte. I värsta fall känner man sig endast välkommen till kyrkan om man först har jobbat gratis och lagat mat! Välmenande
inbjudningar av denna typ kan resultera i besvikelse och irritation.
En viktig frågeställning ur minoritetsperspektiv handlar om hur vi skapar
plattformar för möten med Gud på våra språk. Hur möter Svenska kyrkan
minoriteters längtan till andlig tillväxt?
En annan viktig fråga är delaktigheten. Vad kan vi göra för att även en
person med minoritetsbakgrund ska känna sig delaktig i församlingsbygget
och inte bara bli ett objekt för insatser?
Med bland annat dessa frågeställningar vill denna skrift bidra till att församlingen ser minoritetsspråkig verksamhet som en naturlig och betydelsefull del av församlingslivet.
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Regeringen använder rubriken Från erkännande till egenmakt om propo32
sitionen om nationella minoriteter. Med formuleringen vill man betona att
nationella minoriteter ska kunna styra över och påverka sitt eget liv. Därför
ska de tillfrågas i ärenden som berör dem. Om de inte får frågan uttrycker
minoritetsgrupper nämligen sällan sina önskemål. Ur minoritetsperspektiv
vill man gärna veta hur det stora och det lilla lyckas hitta varandra och
utveckla samsyn. Drömbilden består av kommunikation mellan människor
med olika kulturer och ömsesidig förståelse och respekt för varandras olikheter: en interkulturell människosyn.

Hur kan Svenska kyrkan stärka synsättet
att samer, romer, sverigefinnar, tornedalingar
och teckenspråkiga är relevanta delar av
helheten?
Vilken lösning hittar man till den ovan nämnda gudstjänstutmaningen?
Exempelvis kan man fråga de olika minoriteterna efter högtider som är speciellt betydelsefulla för dem; som den internationella romadagen 8 april.
Anställda skulle kunna tillsammans med församlingens romer anordna en fin
fest med tillhörande andakt eller gudstjänst präglad av romsk kultur. Det skulle
uppskattas högt av den nationella minoriteten ifråga och bidra till en positiv attityd gentemot församlingen. Romer skulle känna sig respekterade och
bekräftade. Känslan av tillhörighet hos dem skulle öka och resultera i en högre
grad av ansvarstagande i det gemensamma församlingsbygget. Att känna sig
inkluderad formuleras på följande sätt av sociologen Jan Inge Jönhill:
Att vara inkluderad i det moderna samhället kan […] definieras som att bli
33
relevant för ett specifikt system, till exempel en organisation.

Hur kan Svenska kyrkan stärka synsättet att samer, romer, sverigefinnar,
tornedalingar och teckenspråkiga är relevanta delar av helheten? Hur kan vi
stärka deras verksamheters relevans för församlingen?

Klarar du att byta glasögon?
När du arbetar med minoriteter är det till stor fördel att besitta förmågan att
se på saker och ting genom deras ögon. Det är dock lättare sagt än gjort om
man hela sitt liv har verkat i ett majoritetssammanhang. Byte av inställning
och förhållningssätt kan ta lång tid.
Processen med att byta från enkelslipade majoritetsglasögon till progressiva minoritetsglasögon består av flera faser. Samhällets väg till att skifta
synsätt följer en slingrig väg, där man till en början ville anpassa minoriteter
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till den svenska kulturen. Vägen leder också bort från mångkulturella jippon
till en ömsesidig samverkan i ett gemensamt framtidsbygge.
Inom kyrkan följer man en parallell väg och stannar på motsvarande rastplatser mellan majoritetstänk och minoritetsperspektiv. Vägen har ett antal
hinder. Då och då får man stanna upp för att pusta ut och utvärdera läget. Se
på kompassen var man befinner sig. Så här kan resan se ut.
grundnivån: ”svenska” kyrkan
Resan börjar i det svenska språkets dominans i församlingsarbetet. Församlingssynen omfattar svensktalande personer som ber, träffas, läser Bibeln och
firar gudstjänst på svenska. Individer med annat modersmål hjälps gärna på
traven att bli bättre på svenska, att bli försvenskade. Andra kulturer och
språk bedöms inte kunna användas som verktyg i vanligt församlingsarbete.
Ordet svenska i namnet Svenska kyrkan tolkas ofta som tecken för medlemmars svenskspråkighet. Det anses väsentligt att verksamhet bedrivs enbart
på svenska och genomsyras endast av den svenska kulturen. Tanken på införskaffande av biblar eller psalmböcker på andra språk har aldrig ventilerats.
Medarbetare har som regel aldrig träffat personer som önskar annat språkligt
utbud. Sådana önskemål har inte varit synliga genom majoritetsglasögonen.
Individer som mot alla odds önskar annat språkligt utbud hänvisas till andra
församlingar eller samfund som arbetar på språken i fråga. Alternativt tar
man betalt för lokalhyra om minoritetsgrupper gärna vill samlas där.
andra steget: acceptans
Man är redo för nästa steg när man uppmärksammar den etniska, språkliga
och kulturella mångfalden på orten. Man kanske till och med tycker att
mångfalden bidrar med en fängslande mosaik som ger färg åt samhället.
Dominansen av det svenska i församlingslivet berörs emellertid inte av den
flerspråkiga realiteten. Kyrkotillhöriga med ett annat modersmål än svenska
anses inte ha några behov av aktiviteter på sitt språk eller med egenkulturella inslag. De kan ju svenska, menar man. De är välkomna till våra gudstjänster. Man fortsätter bedriva församlingsverksamhet endast på majoritetsspråket, eftersom det svenska språket uppfattas som det enda relevanta
för ändamålet.
Ett undantag är enstaka öar, frivilliga grupper som själva tar ansvar för
sina sammankomster. Ett typiskt exempel är en finsk bibelstudiegrupp som
har samlats 50 år i församlingens lokaler. Om gruppen klarar av att skaffa
fram en präst så får de fira gudstjänster på finska. Men vaktmästare och
kyrkomusiker ingår inte i paketet.
Förhållningssättet exponerar en fortsatt vi och dom-attityd. Man säger
sig till exempel samarbeta med den finska församlingsgruppen, även om
gruppen består av medlemmar i den egna församlingen. Man anstränger sig
inte för att rekrytera personal med extra språk som merit. Det råder inget
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intresse för fördjupad kontakt med minoriteter på deras språk. Det anses
inte som församlingens uppdrag.
tredje steget: mångkultur
Tredje nivån karaktäriseras av kulturell pluralism. Församlingen tar initiativ
till mångkulturella strävanden och lägger fokus på gemenskap över språkoch kulturgränser. Man försöker öka minoriteters känsla av tillhörighet och
inbjuder dem aktivt till församlingen. Möjligheter ges till inflytande i form
av egen arbetsgrupp, eller medverkan i gudstjänstgrupper. Det anordnas
mångkulturella evenemang och mötesplatser. Typiska aktiviteter är mångkulturella gudstjänster och minoritetskaféer som inte innefattar de svenskspråkiga, utan de andra får träffa varandra.

Man behöver uppleva bekräftelse innan det är
möjligt att uppleva samhörighet.
I gudstjänstlivet fortsätter det svenska språkets och den svenska kulturens envälde. Arbete på andra språk än svenska är fortfarande lågt prioriterat och andra kulturella inslag är sporadiska. Det finns eventuellt enstaka
inslag, kanske någon text, en psalm eller delar av förbönen. Man reflekterar
inte över rekrytering av medarbetare med kultur eller språkkompetens, men
om det finns sådana i personalen får de använda sina färdigheter i sina uppgifter. Ibland blir det av att annonsera och informera på minoritetsspråk i
församlingsblad och på webbsidor, men det finns ingen genomtänkt struktur
för flerspråkig eller flerkulturell kommunikation.
fjärde steget: delaktighet och minoritetsperspektiv
På den fjärde nivån ligger slutmålet, delaktighet och minoritetsperspektiv.
Där råder den interkulturella församlingsmodellen. De nationella minoriteternas, urfolkets och teckenspråkigas arv värderas lika högt som den svenska
kulturen.
Verksamhet planeras i samarbete med minoritetsgrupper i församlingen.
Alla bjuds in till att planera och berika helheten med sina kunskaper. Man
har uppnått konkret delaktighet.
I enlighet med denna församlingssyn ska varje kyrkotillhörig ha rätt till
Guds ord på sitt modersmål. Det primära är att var och en blir innesluten
i Guds barnaskara. I församlingen råder vetskap om att målsättningen nås
bäst via trons språk och med egna kulturella uttryck.
Det utarbetas handlingsplaner och strategier för att undvika exkludering
vid tillställningar. Verksamheten består av en kreativ blandning av kulturmöten och egenspråkiga aktiviteter. Informationen sköts flerspråkigt. De
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minoritetsspråkiga upplever sig sedda och bekräftade. Deras språkliga och
kulturella identitet bidrar till församlingsbygget på ett naturligt sätt. Man
letar aktivt efter resurser som behärskar relevanta lokala språk. Interkulturell kompetens räknas som merit.
Vägen till minoritetsperspektiv i församlingsverksamhet
Faser

Typiska tankegångar

1.

Folkkyrka för svenskar

Verksamhet ska bedrivas på svenska.

2.

Acceptans av ”de andra”

De får träffas i församlingens lokaler.

3.

Mångkulturella försök

Vi delar gemenskapen i gudstjänster och kaféer
med inslag på andra språk.

4.

Interkulturellt förhållningssätt

Församlingens flerspråkiga verksamhet planeras i
samråd med minoriteterna.

Denna väg börjar vid starten såsom alla vandringar. Fast egentligen ligger
den verkliga utmaningen redan före starten, vid förberedelsen. De flesta av
oss är ovetande om våra känslor inför det främmande. Vi har inte behövt
relatera till det. Rådvillheten som upplevs vid möten med okända kulturer
sammankopplas i regel med kulturen man möter.
Men det är egentligen inte den andra kulturen som skapar osäkerhet, utan
snarare mötet med den andra som väcker osäkerhet. Att inte känna igen sig i
den person man möter kan man lätt upplevas som obekvämt och kan resul34
tera i att vi överför den känslan av obehag till den andra kulturen.

Resan mot minoritetsperspektiv – Fem viktiga punkter
I strävan mot minoritetsperspektiv stöter man ihop med vissa ständigt återkommande ämnesområden. Det handlar om fem viktiga punkter som hänger
samman och därmed gärna ska bearbetas tillsammans.
1. Synliggörande
Synliggörande är det viktigaste för att få till stånd fungerande interkulturella relationer. Det handlar om att aktivt lyfta fram minoriteter som annars
riskerar att förbli osynliga. Synliggörande möjliggör en genuin samhörighet
med majoriteten genom en ömsesidig dialog, något som är omöjligt när ena
parten inte ser den andra.
Synliggörandet bör vara den ledande strategin för att främja delaktighet
för minoriteten. Nationella minoriteter, urfolket samerna och teckenspråkiga
bör regelbundet och strukturerat lyftas fram i kyrkan. Ett stort steg framåt har
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redan tagits på webben då Svenska kyrkans nationella webbplats har övergått
till flerspråkighet, och ett antal stift och församlingar har följt utvecklingen.
2. Värderingar
Det tillhör våra grundläggande mänskliga drag att vilja dra gränser kring
den egna gemenskapen och att bygga hierarkier. Vi utgår från personliga
erfarenheter när vi granskar världen omkring oss och våra kulturellt betingade värderingar påverkar vår inställning till omgivningen.
Om jag tror att ett visst beteende ingår i människans karaktär eller naturliga tillstånd, har jag sannolikt en omedveten negativ inställning mot dem
som inte beter sig så. Det kräver medvetenhet för att ändra sina attityder och
för att bygga broar när det egna kollektivet skänker en oas av trygghet och
igenkännande.
I interkulturella sammanhang får vi möjligheten att betrakta våra egna
perspektiv på djupet och omvandla våra värderingar därefter. Det som händer
då är att vi tittar i en spegel där de egna dragen inte dominerar. Hur relaterar
man till det annorlunda ansiktet när man i själva verket föredrar sitt eget?
3. Bekräftelse
Innan en person känner sig fullkomligt bejakad går det inte att visa upp sitt
fullständiga jag. Hur man framställer sig själv, vilken del av sin identitet man
vågar avslöja, beror på kontext och omständigheter. Inte sällan känner man
instinktivt vilken framställning som är mest gångbar i ett visst sammanhang.
Var och en av oss konstruerar sin identitet av de byggstenar som finns till
hands och som lämpar sig bäst i den närvarande kontexten. Det strategiska
valet innebär inte att kärnan i personligheten eller modersmålet skulle gå
förlorade. Inte heller betyder det att man aktivt skulle kunna välja bort sina
barndomsminnen eller kulturella associationer. Men de kan börja kännas
som mindre värda om de ständigt väljs bort.
Man behöver uppleva bekräftelse innan det är möjligt att uppleva samhörighet. När jag bemöts med respekt för mitt modersmål och mitt kulturella
arv blir en större beståndsdel av min identitet bejakad. Jag känner mig erkänd
och delaktig i församlingen jag tillhör, likvärdig med andra medlemmar.
4. Maktförhållanden
Var och en av oss anser väl i princip att alla människor och folkgrupper är
likvärdiga. Av logiska skäl har en stor grupp dock alltid en ofrånkomlig fördel jämfört med en liten. Makten ligger i majoritetens händer i demokratiska
förhållanden. Det gör det svårt för minoriteter att hitta språkrör och kanaler
för att göra sina röster hörda.
I regel är det inte fråga om att majoriteten medvetet missgynnar minoriteten. I församlingen, gruppen eller på mötet är det mycket vanligt att majoriteten tar sin egen kultur som given. Det blir underförstått att alla delar
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samma kulturella referensramar. Det har alltså snarare att göra med blinda
fläckar och slentrianmässiga beteenden än med medvetna diskriminerande
35
attityder.
Den optimala lösningen för att gestalta mångfalden i en församling är att
fastställa strukturer för interkulturell kommunikation. Referensgrupper,
arbetsgrupper, utskott och liknande organ där man dryftar aktuella ämnen
på minoritetsspråk, eventuellt i samverkan med grannförsamlingar. Då stödjer man minoriteternas möjligheter till inflytande i den egna församlingen.
5. Från objekt till subjekt, från inbjuden till delaktig
Det sista, men inte minst viktiga ämnet, handlar om hur viktigt det är att
minoritetsgrupper har en aktiv roll istället för att vara föremål för insatser.
Det innebär till exempel att minoriteten är med i verksamhetsplanering,
särskilt när den rör minoritetsfrågor.
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I minoritetslagstiftningen understryks principen om samråd. Med det
vill man betona vikten av minoriteters inflytande i ärenden som berör dem.
Samma grundregel spelar en avgörande roll i Europarådets ramkonvention
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om skydd för nationella minoriteter som riksdagen ratificerat. Alla insatser
som riktas till minoriteter bör anordnas i samråd med dem.
När en minoritet är med och bestämmer i ärenden som berör den blir
den myndigförklarad istället för att bli hanterad som objekt för åtgärder.
Det kräver gränsöverskridande kommunikation för att lyckas uppgradera en
minoritet från objekt till ett myndigt och kompetent subjekt.
En församling som arbetar enligt det interkulturella förhållningssättet
värderar samtliga språk och kulturer lika högt vid verksamhetsplanering.
Man stöttar både den interkulturella gemenskapen och gudstjänster på
minoritetsspråk.
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3 Påbörja flerspråkig
församlingsverksamhet
Det mesta av församlingsarbetet utförs naturligtvis på svenska. Men andelen
arbetstimmar på andra språk är ofta mindre än andelen personer med andra
modersmål i församlingen. Det finns flera saker som går att göra för att
kunna komma igång:
• Reflektera över församlingsverksamhet med teckenspråkiga och nationella minoriteter. Fundera över minoritetsperspektiv!
• Kartlägg: skaffa statistik över personer med bakgrund i andra länder från
SCB och ta hjälp av föreningar för språkliga minoriteter som ligger inom
församlingens område.
• Gå ut! Vänta inte på att det kommer in uttryckta önskemål om verksamhet
från minoritetsspråkiga.
• Se till att skriva om verksamheten på andra språk än svenska i
församlingsinstruktionen.

Börja med att själva ta ställning
Där det inte finns församlingsverksamhet på andra språk än svenska, eller
där endast majoritetskulturen uppmärksammas i arbetet, behöver arbetslaget förr eller senare ta tag i frågan. Det är inte säkert att det finns förväntningar
hos minoritetsgrupperna om ingen verksamhet tidigare funnits. Utbud och
efterfrågan går hand i hand, och här kommer utbudet först.
Men hur lyckas man att skapa engagemang och utrymme i gamla tjänster
för det nya ansvaret? En insikt om vad ett minoritetsperspektiv innebär är
nyckeln till att lyckas med det flerspråkiga arbetet. Det kan vara till hjälp om
arbetslaget tillsammans får reflektera över sina känslor inför det främmande
och dela dem med varandra.
Vi har alla i oss motstridiga känslor i förhållande till det annorlunda och
okända. Både ett behov av kontaktskapande och medmänsklighet, men
också ett behov av att skydda oss själva genom att distansera oss och därigenom tydliggöra vår särart. Om denna distansering tar överhanden hamnar vi
lätt i förenkling och misstro av den andra, som då blir ett hot istället för att
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ge utrymme för nyfikenhet och mellanmänsklig empati.

Kartlägg först, vidta sedan åtgärder
Ett viktigt steg mot flerspråkig församlingsverksamhet är kunskap och information. Församlingen undersöker hur det ligger till på orten rörande minoritetsspråk. Vilka språkgrupper lever på orten? Hur många av dem är med-
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lemmar? Angående grupper som har ursprung i andra länder finns statistik
att tillgå hos SCB. I sammanhanget nationella minoriteter gäller detta främst
sverigefinländare. Vid beställning ska man be om att få uppgifter om antal
personer med bakgrund i andra länder, både första och andra generationen,
deras kyrkotillhörighet och uppdelning i åldersgrupper.
Det är svårare att få fram statistik om övriga nationella minoriteter, urfolket samerna och teckenspråkiga. Tornedalingar, samer och romer syns inte
i statistiken eftersom de levt i Sverige i många generationer. Samma gäller
för teckenspråkiga. Då får man leta sig fram till eventuella föreningar samt
samråda med stiftet som ofta har en språklig helhetsbild och ett nätverk med
kontakter.
Efter kartläggningen är det dags för analys, reflektion och val av åtgärder.
På vilket sätt går man tillväga för att bygga broar och skapa kontakt? Går
det att möta minoriteter i verksamheten på samma villkor som majoriteten?
Glöm inte barnperspektivet!
Ett sätt att komma igång med satsning på en ny verksamhet, som inte innebär den omkostnad som nya tjänster innebär, är att fatta ett beslut att vid nästa
rekrytering av t.ex. en diakon ska det vara meriterande att ha språkkunskaper
eller kulturkompetens som är relevant i församlingen. Man kan också samverka med en grannförsamling som redan har en medarbetare med färdigheter
i språken i fråga. Utöver det kan det finnas frivilliga som har relevant kompetens. Med stöd och lite utbildning kan de kanske ställa sig till förfogande.

Man tar ett steg i taget och väljer en lokal
strategi.
Självklart går det inte att med detsamma dra igång flera olika verksamheter med alla olika minoriteter. Man tar ett steg i taget och väljer en lokal
strategi. Först bestämmer man vilken åldersgrupp och språkgrupp som ska
utses till pilotprojekt. Kanske inleder man med den statistiskt sett största
minoriteten, med den grupp som man anser ha ett akut behov eller med den
grupp som visar störst intresse av att delta i verksamheten.
Det är också bra att reflektera över skillnaden mellan medlemmar och
icke-medlemmar. Enligt kyrkostyrelsens policydokument En flerspråkig
kyrka är det medlemsvård som gäller för medlemmar med andra modersmål än svenska. Vidare betonas vikten av diakonalt arbete bland språkliga
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minoriteter.

På minoritetens villkor
Individer som tillhör minoriteter bör bemötas utifrån deras aktuella förutsättningar. Deras levnadsförhållanden utgör grunden för möten, och den
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Tips!

språkliga kontexten är en viktig dimension. Likaså bör man ta minoritetskulturen i anspråk.
Det är inte ovanligt att minoritetsmedlemmar har starka erfarenheter av
utanförskap på grund av sin etniska, kulturella och språkliga bakgrund. De
kan känna besvikelse efter att ha exkluderats eller blivit utsatta för påtvingad
assimilering. Därmed kan de bära på en avog inställning och misstro till
majoriteten. En annan vanlig konsekvens är att man inte vågar ställa några
krav. Eller ens bejaka sin riktiga identitet.
Enligt undersökningar är både dövas och nationella minoriteters psykiska,
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och ofta även fysiska, hälsa markant sämre jämfört med andra svenskar.
Här har den kristna omsorgen mycket att göra.

Tio konkreta tips för att påbörja flerspråkig verksamhet
1.  K
 ontakta stiftet för information om nationella minoriteter som bor eller vistas
på orten.
2.  Införskaffa aktuell statistik över personer med bakgrund i andra länder,
från SCB, stiftet eller kommunen.
3. Se
 över den diakonala strategin i församlingen och lägg till aktiviteter och
service som är riktade till minoritetsspråkiga.
4.  Ingen grupp av människor är homogen. Tala med flera personer från en språkgrupp för att få en bra bild av önskemålen och behoven. Eventuellt flera gånger
tills du har skapat förtroende. Glöm inte att även ta in barnens perspektiv.
5.  K
 änsliga frågor rörande diakonala behov vågar man lättare besvara om
frågeställaren tillhör samma kultur och kan förstå mellan raderna.
6.  Kartlägg, med hjälp av den kommunala äldreomsorgen, vilka språkgrupper
som är representerade på lokala äldreboenden och om de äldre får vård och
omsorg på sitt modersmål.
7.  Kanske finns en diakon i en grannförsamling som behärskar ett minoritetsspråk
som talas i din församling? Se om det går att anlita henne/honom vid behov.
8.  Rekrytera frivilliga minoritetsspråkiga som kan besöka ensamma, gamla och sjuka
inom sin kulturkontext och ingå i församlingens frivilligkår. Se till att de frivilliga
får stöd och utbildning.
9.  Eventuella minoritetsföreningar fungerar som utmärkta plattformar för
församlingens information gentemot gruppen ifråga. Hos dem kan man
lämna broschyrer på deras språk och be att få samråda om behoven och
förväntningarna.
10. Föreslå ett tidsbegränsat projekt för att komma igång med den diakonala satsningen på minoritetsgrupper. Kostnadsmässigt är det ingen större utgift och det
är oftare lättare att få pengar till projekt än till permanenta åtaganden.
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SAMER SKA KÄNNA IGEN SIG I
SVENSKA KYRKAN
– Samer ska alltid kunna känna igen sig i sin egen kultur när de kommer
till gudstjänsten, till exempel i psalmer, bön, kanske prästens kläder,
säger Johannes Marainen, en av de samer som står bakom den nya
psalmboken på nordsamiska.
Till hösten 2015 blev den första psalmboken på nordsamiska klar för remiss, dvs den
nordsamiska som talas i svenska Sápmi. Det är en psalmbok som samer själva har varit
med om att skapa och välja psalmerna till. 93 psalmer är nyöversatta och några
psalmer är nyskrivna. Traditionellt har tidigare svenskan och i norr finskan till stor del
varit kyrkospråket.
Nordsamiskan förändras när man går över nationsgränserna i Sápmi. När psalmer från
samiska psalmböcker i Norge togs med fick de språkligt anpassas för samiskan på svensk
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sida. Ett exempel: I Norge är nordsamiska för kors – ”rouśśa”, vilket kan uppfattas som
ryss på nordsamiska på den svenska sidan och därför var det lämpligare att använda
”rista” i nya psalmboken.
Till en del innehåller psalmerna samiska bildspråk om flora och fauna kopplade till naturens och årstidens växlingar.
– Det är otroligt viktigt för oss samer att kunna få uttrycka våra känslor på vårt eget
språk, i psalmer och i gudstjänst, betonar Johannes Marainen och berättar om Rune
Backlund, förre biskopen i Luleå stift, som i en gudstjänst vände sig till församlingen med
att läsa välsignelsen på samiska.
– Efteråt var det två äldre samiska damer som var så rörda att de grät. Trots att ingen
av dem förstod samiska! Det mest sorgliga var naturligtvis att de själva hade tappat sitt
samiska språk, säger Johannes Marainen.
Äldre som inte kan samiska
En stor generation äldre samer kan idag inte läsa och skriva samiska. Äldre samer som
talar utmärkt samiska, kan inte läsa det eftersom de enbart fick lära sig svenska i skolan.
Det är ett stort dilemma, konstaterar han.
Johannes Marainen föredrar flerspråkiga gudstjänster före rent samiska gudstjänster.
Det betyder oerhört mycket att församlingen accepterar samiska och samisk kultur som
en naturlig del av gudstjänsten.
– Det kan räcka om präst eller annan personal går en kurs för att kunna till exempel läsa
välsignelsen eller Fader vår på samiska. Det gör skillnad och visar att också vårt språk är
accepterat. Varför är det naturligt när man har gäster från andra länder att ha med något
från deras kultur i gudstjänsten? Borde det inte vara lika självklart att uppmärksamma
det samiska? undrar Johannes Marainen.
Jojk i kyrkan
Samer ska alltid kunna känna igen sig i sin egen kultur när de kommer till kyrkan och gudstjänsten – till exempel i psalmer, bön, förbön, textläsning. Agendan bör rymma någonting
på samiska, åtminstone i de nordliga stiften. Det kunde också finnas något samiskt inslag
i kyrkorummet, som i prästens kläder eller att de samiska färgerna kommer till uttryck.
Även många jojkar är anpassade till religiösa sammanhang och en del jojkare är bra på att
anpassa jojken till det kyrkliga, berättar Johannes Marainen.
Ingen dekoration
Han har erfarit att när samiska mässor firas i kyrkorna, så kommer främst församlingsbor
som är samer. Kanske uppfattas dessa tillfällen som om de bara är till för samer, funderar han.
– Därför vore det bättre om det samiska är ett naturligt inslag i gudstjänster. Det behöver inte vara så mycket, men det får inte heller bli ren dekoration – det är en balansgång.
En riktigt fin upplevelse är det alltid att se altartavlan av Bror Hjort i Jukkasjärvi kyrka.
Eller varför inte samiska konstnärers alster som exempelvis Britta Markatt– Labbas textila
konst med motiv från samisk kultur? föreslår Johannes Marainen.
Roland Asplund
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4 Gudstjänst
Kartläggning av behov och önskningar för församlingsverksamhet visar ofta
på en längtan efter egenspråkiga gudstjänster som knyter an till den egna
kulturen.
I inledningen till avsnittet om gudstjänst i kyrkoordningen formuleras
gudstjänstens inkluderande väsen tydligt:
Gudstjänsten är hela församlingens gåva och uppgift. Alla i församlingen är
kallade att delta i gudstjänsten och komma med sina erfarenheter och livsfrågor till det gemensamma mötet med Gud.

Det finns många sätt att förbereda detta gudsmöte och möjliggöra att var
och en får komma och delta som den man är. Ett av dem är att använda
människors hjärtas språk och kulturella referenser. Det gäller både gudstjänster på eget språk, musik som relaterar till den egna kulturen och kulturella symboler.
Gudstjänster som inkluderar även dem som har ett annat språk än
svenska eller en annan kulturell bakgrund kan utformas på flera olika sätt.
Ett sätt är att fira regelbundna, enspråkiga gudstjänster på minoritetsspråk.
Då kallar man samman människor till en gudstjänst där de får uppleva kulturell trygghet och frihet och får vara med om att bygga församling på sitt
eget modersmål.

En bärande tanke i den lutherska teologin är
att alla människor har rätt att höra Guds ord
på sitt eget språk.
Ett annat sätt är att fira tvåspråkiga gudstjänster. Detta gör man oftast då
två tydliga språkgrupper av någon anledning samlas till samma gudstjänst,
t.ex. vid dop, vigsel eller begravning. Tvåspråkiga gudstjänster kan man
även fira för att lyfta fram en språkgrupp och dess gåvor i församlingens
gemenskap.
Ibland kan det också vara på sin plats att fira gudstjänster med fler än två
språk. Då är syftet oftast att fira församlingens mångfald över språk- och
kulturgränser och genom detta manifestera hela församlingens gemenskap.

Längtan till samhörighet
Många av oss går till gudstjänst för att vi känner tillhörighet och samhörighet, eller för att vi söker just tillhörighet och samhörighet. Gudstjänsten kan
även vara en viloplats och växtplats för oss, en plats där vi stärks i vår identi-
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tet, vilja och tillit. Gudstjänster där människor känner sig trygga och fria blir
levande och kan på ett kraftfullt sätt bidra till församlingens gemensamma
arbete och uppdrag.
Hur skapar vi trygghet för minoriteter som ofta upplever en tröskel in till
kyrkan? Hur kan människor uppleva att deras närvaro gör skillnad?
Där tillhörighet och samhörighet är stark upplever vi oss både trygga och
sedda. Vår närvaro, vår person ändrar något, betyder något positivt, vi kan
bidra med våra gåvor och vara till glädje. När vår närvaro eller frånvaro gör
skillnad för andra och för oss själva blir vi mycket mer motiverade att ta oss
över trösklar för att komma samman.
Trygghet och identitet handlar om att få vara den man är och att ha tillgång till och bruk för sina gåvor. Trygghet och identitet handlar också om
att få vila i det som är välbekant, som känns som ens eget och som skänker
en hemkänsla.
Den kulturen eller de kulturer vi är uppvuxna i, eller har våra rötter i,
förser oss ofta obemärkt med allt detta: ett tryggt sammanhang att leva och
använda våra gåvor i, att känna tillhörighet och vila i. Oftast är det först då
vi av någon anledning hamnar i en kulturell omgivning som är ny och annorlunda då våra ögon öppnas för den hemkänsla vi varit med om och nu plötsligt saknar.
Vilken betydelse kan kulturell trygghet och rikedom ha i gudstjänstsammanhanget? Kan det vara så att det delvis är just kulturen, språket, och
rötterna som möjliggör känslan av tillhörighet och samhörighet även i
gudstjänsten?
Vad händer då om vi fråntas tillgången till den trygga kulturen, välbekanta språket och rötternas rikedom? Kvittar det på vilket språk vi ber Herrens
bön, stämmer in i eller blir tysta vid trosbekännelsen och tar emot syndernas
förlåtelse eller nattvarden? Spelar det någon roll på vilket språk vi sjunger
med i psalmerna, hör predikan eller får välsignelsen?
När församlingens omvärldsanalys visar att gudstjänstfirare (eller potentiella sådana) inte enbart är svenskfödda personer i flera led med svenska
som hjärtats språk, så kan dessa frågor om kulturell trygghet och rikedom
vara viktiga att ställa för att alla ska kunna bidra till församlingens gemensamma arbete och uppdrag.

Hur bygger man en gudstjänstgemenskap som är kulturellt
trygg och fri?
Finns det behov av gudstjänster på andra språk än svenska i din församling?
Svaret beror på vilka som bor och vistas i församlingens område.
Människor med rötter i andra kulturer än den svenska längtar ofta efter
gemenskap med andra som har samma kulturella rötter, samma identitet,
så också vad det gäller gudstjänstgemenskap. Det egna språket skapar både
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social och andlig hemkänsla som bidrar till att man får vila och bli stärkt
som människa och kristen, och sedan återsänd till vardagen som gåva och
tillgång till sin omgivning.
En bärande tanke i den lutherska teologin är att alla människor har rätt
att höra Guds ord på sitt eget språk, på ett språk som kan nå till djupet, förvandla ordet till tilltal och ge näring till den andliga längtan.
Hur många olika gudstjänster kan eller bör man då fira i församlingen
när det gäller språk och kulturer? Kan man inte samla alla språkgrupper i
en och samma söndagsmässa och se till att var och en får höra något på sitt
språk?
Ja, ibland kan det vara både meningsfullt och fint med flerspråkiga gudstjänster, som en festlig manifestation för hela församlingens gemenskap och
rikedom. Men den tryggheten, vilan och igenkännandets glädje som var och
en av oss mår bra av när vi går till kyrkan, den kräver mer än några ord
då och då på det egna språket. Språkliga minoriteter har samma behov av
regelbundet och igenkännbart gudstjänstfirande på hjärtats språk som den
svensktalande majoriteten.
Människor som hör till de nationella minoriteterna (samer, romer, sverigefinnar, tornedalingar och judar) och teckenspråkiga har dessutom särskilda rättigheter som syftar till att bevara och utveckla dessa kulturers
gåvor och bidrag till vårt samhälle. Dessa gåvor bör även varje församling ta
på allvar om man vill vara en hel församling, en Kristi kropp där alla delar
behövs och har sin meningsfulla plats.

Att utveckla gudstjänster på andra språk
Efter att man identifierat församlingens kulturella och språkliga minoriteter,
och särskilt undersökt vilka av teckenspråk- eller nationella minoritetsspråken som finns representerade, är det klokt att bjuda in några minoritetsrepresentanter till ett gemensamt planeringsarbete. Vilka behov, önskemål,
möjligheter och visioner ser man tillsammans? Hur kan man tillsammans ta
nästa steg?
Ett utmärkt sätt att utveckla ett bärkraftigt och dynamiskt gudstjänstliv,
såväl på svenska som på minoritetsspråk, är att forma gudstjänstgrupper
som tillsammans både planerar och leder gudstjänsterna. Minoritetsspråkiga gudstjänstgrupper och sånggrupper är också en fantastisk resurs i de
fall då det av någon anledning inte finns tillgång till en minoritetsspråkig
präst eller diakon som kan leda gudstjänsten.
Musiken spelar en viktig roll i alla gudstjänster, så också i minoritetssammanhang. Att få höra och sjunga psalmer och sånger på sitt hjärtas språk
är oerhört stärkande för tron och identiteten. Mycket av Svenska kyrkans
gudstjänstmusik är översatt till andra språk än svenska. Hela Den svenska
psalmboken finns på finska, och det finns också psalmböcker på nord
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samiska, lulesamiska och snart även på meänkieli. Därutöver kan man ösa
ur minoritetskulturernas egna källor av andliga sånger och psalmer, t.ex. ur
den finska evangelisk-lutherska kyrkans psalmbok när det gäller gudstjänstfirande på finska. Svenska kyrkans kyrkohandbok finns även den på finska
och teckenspråk, och den nya kyrkohandboken förbereds såväl på finska
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(i sin helhet) som på meänkieli, nord-, lule- och sydsamiska, romani chib
och teckenspråk (delvis).
Att förbereda gudstjänsten tillsammans med en minoritetsspråkig solist,
sånggrupp eller kör berikar gudstjänstfirandet mycket. Har man inte tillgång
till en kyrkokör så kan man t.ex. vända sig till en lokal kulturförening och
föreslå samarbete med dem.

Det gör en stor skillnad för t.ex. samiska
begravningsgäster om någon läser en text
eller leder en bön på deras hjärtas språk.
Det är en stor fördel om kyrkomusikern delar den språkliga och kulturella bakgrunden med gudstjänstfirarna. När detta inte är möjligt är det bra
att be stiftet om hjälp med en lämplig fortbildning i språk- och kulturkompetens för musikerna som spelar i minoritetsgudstjänster. En försångare som
behärskar minoritetsspråket kan också fungera som bra stöd för såväl kyrkomusikern som församlingssången.
En barnkör som sjunger på minoritetsspråk kan vara en mångfaldig
välsignelse. Barnen får ytterligare ett sammanhang att använda språket i,
de får känna sig hemma och trygga i kyrkans miljöer och man bäddar för
ett fortsatt levande församlingsliv hos minoriteten. Många föräldrar söker
efter sådana sammanhang för sina barn och uppskattar att barnkören kan
erbjuda deras barn en kombination av språk, kulturarv och kyrklig miljö.

Kyrkliga handlingar på flera språk
De kyrkliga handlingarna: dop, konfirmation, vigsel och begravning hänger
på ett mycket påtagligt sätt ihop med människans identitet och sammanhang. När livet vänder och tar en ny riktning är människans behov av trygghet och bekräftelse stor. Att få välsigna och ta emot välsignelsen på sitt hjärtas språk stärker människan både i glädje och i sorg.
Vid varje kyrklig handling är det därför värdefullt att ta reda på från
vilka kulturer och språkgrupper gudstjänstfirarna kommer ifrån. Att erbjuda
människor möjlighet att fira de viktigaste skedena i livet på sitt modersmål
är en stor möjlighet för kyrkan att sprida evangeliet: ”Du vet väl om att du
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är värdefull, att du är viktig här och nu...”

38

I flesta församlingar firas dop, vigsel och begravningar även på andra
språk än svenska. Det vanligaste är tvåspråkiga gudstjänster t.ex. på
meänkieli och svenska. Då leder prästen gudstjänsten på två språk så att alla
känner sig inkluderade och delaktiga.
I psalmerna och musikvalet tar man hänsyn till båda språken och kulturerna, och talen brukar delas i två delar då alla får en del på sitt modersmål.
Det går utmärkt att läsa vissa texter och böner bara på det ena språket, då
undviker man upprepningar och bevarar gudstjänstens dynamik utan att
gudstjänsten behöver bli längre än en enspråkig gudstjänst. Det kan i dessa
fall vara bra om t.ex. prästen säger på det andra språket vad det är för text
eller bön som läses. En tvåspråkig gudstjänstagenda kan underlätta att alla
hänger med i gudstjänsten.
Om det inte går att finna en präst med de behövliga språkresurserna till
en kyrklig handling, ta vara på andra anställdas och församlingsbornas
språkkunskaper. De flesta använder stolt och gärna sina gåvor. Det gör en
stor skillnad för t.ex. samiska begravningsgäster om någon läser en text eller
leder en bön på deras hjärtas språk.
Vid kyrkliga handlingar och andra tvåspråkiga gudstjänster där det ena
språket är teckenspråk är en teckenspråkig förrättare att föredra framför
den tolk som döva har rätt till. Det beror på att en del av budskapet alltid går
förlorad i tolkningen. Och eftersom man är tvungen att titta på tolken missar
man en stor del av det som händer i kyrkan runt om kring. Här kan man
alltså ha två förrättare, en som använder teckenspråk och en som använder
svenska.
Flerspråkiga konfirmationer förekommer också på flera håll, men i mindre utsträckning än övriga kyrkliga handlingar. Ibland glömmer vi nog att ta
reda på vilka fler språk och rötter som finns bland konfirmanderna än vad
som syns eller hörs på ytan. Det kan vara en oerhört stark upplevelse för en
ung människa att bli sedd och bekräftad som den hon är med hela sin unika
bakgrund.

Flerspråkiga och mångkulturella gudstjänster
Gudstjänster där man lyfter fram flera olika språk och kulturer är ett fint
sätt att fira och synliggöra den rikedom som olika språk och kulturer tillför
församlingens liv. Flerspråkiga och mångkulturella gudstjänster kan vara ett
bra sätt att stärka församlingens gemenskap över språkgränserna och ge nya
insikter och ny inspiration såväl för majoriteten som för minoriteterna. Lika
viktigt som i allt minoritetsarbete är att även den flerspråkiga och mångkulturella gudstjänsten förbereds och leds tillsammans med representanter från
alla minoriteter i fråga.
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En gammal tradition att predikan är lättillgänglig
Vi lutheraner lägger stor vikt vid ordet, och i den lutherska traditionen är
det mycket angeläget att förkunnelsen ska vara tillgänglig för så många som
möjligt. Det gäller då att tänka till extra när man förbereder en predikan där
flera språkgrupper finns representerade.
Eftersom predikan till sin natur är talat ord är idealet att predikanten i
en flerspråkig gudstjänst själv behärskar flera språk. Då har hon eller han
möjligheten att rikta förkunnelsen till de närvarande språkgrupperna och
möjliggöra att alla får uppleva tilltal på sitt modersmål. När man använder
fler än ett språk behöver man inte säga samma saker på flera språk. Det viktigaste är att lyfta fram något viktigt budskap på respektive språk.
Om tolkning och översättning blir nödvändigt är simultantolkning en annan
lösning. Då får församlingsborna fortfarande bli tilltalade genom det talade
ordet, som är predikans innersta väsen. Vid simultantolkning är det viktigt att
ha tillgång till en skicklig tolk och se till att tolken får möjlighet till all den
förberedelse som hon eller han behöver. Tolken behöver vara trygg både i den
teologiska terminologin och kunna vara trygg med att stå längst fram i kyrkan.

Ett tillfälle att samlas kring egen jul- eller
påskmusik i församlingens lokaler är en
ordentlig handuträckning.
I samband med simultantolkning är det också viktigt att se till att predikan inte blir för lång. En tolkad predikan ska gärna vara kortare än vanligt
för att tolkningen ska få utrymme utan att trötta ut församlingen. Detta
gäller dock inte i samma utsträckning när teckenspråket är ett av språken
eftersom teckenspråk och svenska kan uttryckas samtidigt.
Ett sätt att inkludera flera språkgrupper under predikan är att dela ut
skriftliga översättningar på predikan eller använda projektor och ha översättning synlig på kyrkväggen. Detta kräver naturligtvis ganska mycket förberedelser. Nackdelen är att bara en grupp får höra predikan, medan andra enbart
får läsa den. Ändrar eller tillägger predikanten något i stunden får bara de
som lyssnar del av det. Att läsa predikan samtidigt som någon talar ett annat
språk kan av vissa upplevas som besvärligt, och risken är att det blir långtråkigt att sitta för dem som inte har möjlighet att lyssna till det talade ordet.

Inkludera med musik
Musiken har förmågan att beröra våra sinnen och påverka oss djupt. I synnerhet kan rytmer och sånger från barndomen och ungdomen frigöra posi-
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tiva minnen och känslor. Sammankomster av musikalisk art intresserar ofta
personer som vanligtvis inte deltar i församlingsverksamhet. Med hjälp av
musik från den egna kulturkontexten gläds vi över vår bakgrund. Vi får uppleva att församlingen bejakar vår identitet.
Personer som inte är uppvuxna inom den svenska traditionen känner inte
stark samhörighet med svenska visor och psalmer. De väcker inte igenkännande. Att lyssna på dem handlar därmed inte om barndomsminnen utan
om vuxeninlärning. Det är en betydande skillnad. När man har en annan
kulturell bakgrund bor det en annan musikskatt i ens hjärta. Därför brukar
det vara uppskattat att få njuta av melodier och sångtexter från sin tradition.
I bästa fall kan det leda till helande processer.
Musiken kan både stå för igenkänning och därmed bli terapeutisk för en
relation eller skapa främlingskap och förvirring. Musiken kan, i synnerhet,
genom att den till stor del är en kollektiv aktivitet i gudstjänsten, avsedd för
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gemenskap, verka inkluderande eller exkluderande.

Det är relativt enkelt att skapa sammanhang och aktiviteter där man sjunger
eller spelar musik från andra kulturer. Musikalisk gruppverksamhet i form
av körer, sånggrupper eller allsång brukar fungera väl för att skapa kontakt.
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minoritetsspråkig sånggrupp eller kör
Om det firas enspråkiga minoritetsgudstjänster i församlingen ökas nivån av
delaktighet markant genom en sånggrupp eller kör som sjunger på det relevanta språket. Urvalet består av sånger och psalmer ur minoritetstraditionen.
Resandegruppen i Göteborg har t.ex. oftast gudstjänster på svenska med
inslag på resanderomani och lyfter tydligt fram den egna musiken som kul44
tur- och identitetsmarkör. Ett annat mer komplext exempel är jojken för
samerna. Den har både kulturella och religiösa förtecken och kan upplevas
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som en bättre uttrycksform för tro än t.ex. en psalm. Men eftersom kyrkan tidigare ansåg att jojken var hednisk och inte hörde hemma i kyrkan,
förbjöds den. Det har gjort att många kristna samer än idag har svårt med
idén om jojk i kyrkan. Det är bäst att alltid fråga gruppen vilka uttryck man
föredrar.
En annan metod som främjar delaktighet består av en sånggrupp som
får lära sig svenska psalmer på sitt språk. Den är vanlig t.ex. i den sverigefinska gruppen eftersom Svenska kyrkans psalmbok är översatt till finska i
sin helhet (förutom tilläggen). Denna sverigefinska psalmskatt omfattar flera
hundra översättningar. Många av dem är dock fortfarande inte kända hos
den sverigefinska minoriteten.
Som tidigare nämndes, finns också en psalmbok på lulesamiska och nordsamiska och snart även på meänkieli. Där finns översättningar av många
svenska psalmer.
Att lära ut omtyckta svenska psalmer bidrar till känslan av tillhörighet och
underlättar framtida besök i svenska gudstjänster.
allsångskvällar på minoritetsspråk
Allsångskvällar på minoritetsspråk bjuder på en musikalisk ingång till mission i grannskapet. Då åsyftas inte s.k. mångkulturella arrangemang då man
försöker uppmärksamma flera språk och kulturområden samtidigt. Sådana
sammanblandningar kan få en minoritetsindivid att uppleva liknande känslor av främlingskap, som den svenska musiken kan skapa inför någon som är
främmande för den. I värsta fall förstärker det glappet mellan majoriteten och
minoriteten, skapar en vi och dom-attityd: vi svenskar mot alla de mångkulturella. Det är en omöjlig ekvation att klumpa ihop hela världens kulturer i en.
En kultur och ett språk åt gången skapar en varm och trygg stämning.
Minoritetsspråkiga koralböcker och publikationer med andliga sånger är
en bra investering. Utifrån lokala önskemål och förväntningar väljer man
en lämplig kombination av andliga sånger och folkmusik. Någon svensk låt
ibland är aldrig fel.
I många kulturer kommer man gärna samman vid större högtider och
sjunger traditionell musik. Bland sverigefinländare är det populärt att sjunga
ur sångsamlingen De vackraste julsångerna i adventstid. Då är det först och
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främst finska sånger som gäller men många av sångerna är översatta till
svenska för att även svenskspråkiga i familjen ska kunna hänga med.
För en församling som vill skapa djupare kontakt med en minoritet kan
inbjudan till högtidsallsång visa sig vara ett riktigt lyckokast. Ett tillfälle att
samlas kring egen jul- eller påskmusik i församlingens lokaler är en ordentlig
handuträckning.
konserter

Tips!

Vid planering av konserter med en utvald minoritet som målgrupp gäller
samma principer som för allsångskvällar och sånggrupper. Målet är att hitta
musikstycken som tilltalar målgruppen, som mynnar ur deras tradition. Om

17 tips för inkluderande gudstjänster
1.  Gör en kulturell och språklig omvärldsanalys; utnyttja SCB: s statistik,
kommunen och lokala kulturföreningar.
2. S
 amarbeta med föreningar samt andra församlingar och pastorat i gudstjänstplaneringen. Det leder till ökade resurser och ökad engagemang. Glöm inte att
kartlägga ekumeniska möjligheter.
3. Gör all planering tillsammans med minoritetsrepresentanter och glöm inte
mångfalden inom minoriteterna. Ta hänsyn till kön och olika generationer, inte
minst barnen.
4.  Be om hjälp från stiftet. Varje stift har ansvar för att utveckla, stötta och
främja arbetet bland nationella minoriteter, urfolk och teckenspråkiga.
Detta gäller allt från fortbildning, materialtips och rekrytering på
minoritetsspråk.
5.  Det förekommer konfirmationsläger på flera av de nationella minoritets
språken och teckenspråk, hör med stiftet för mer information.
6. Kartlägg och ta tillvara alla anställdas språkresurser.
7. Gör flerspråkighet till en merit vid rekryteringar.
8. T
 a tillvara flerspråkiga församlingsbors resurser i gudstjänstplanering och
genomförande samt i information och kommunikation.
9.  G
 ör flerspråkighet till en självklar del av församlingens informations- och
kommunikationsplan.
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man vill ha inslag av internationellt kända eller svenska låtar bör de framföras på minoritetsspråket. Konserter med minoritetsmusik är sällan förekommande, till skillnad från konserter med svensk musik, och värderas högt just
av den anledningen.
Så kallade mångkulturella konserter förbereds i regel med svensk publik i
åtanke och bidrar därför inte till målet med konserten. Men arrangerar man
en konsert med inslag från flera etniska och språkliga traditioner är det viktigt
att inkludera det svenska kulturområdet. Det bör vara representerat på lika
villkor. Då vänder man förhållningssättet från vi-och-de mångkulturella till
den interkulturella attityden vi alla olika som kommer samman och har roligt.

10. Glöm inte att kyrkohandboken, psalmboken och Bibeln finns på flera språk
än svenska.
11. Vid två- eller trespråkiga gudstjänster, dela ut en agenda med språken sida
vid sida för att underlätta för gudstjänstfirarna att hänga med. Markera med
fetstil det språk som används vid varje moment.
12. Gör språk- och kulturperspektivet till en naturlig del av församlingens
gudstjänstutveckling.
13. Glöm inte barnperspektivet! Kultur- och språkinventering är en viktig del av
barnkonsekvensanalysen.
14. Gläds över att ni är en mångkulturell församling och fira det alla tillsammans
ibland!
15. Se till att det finns flera exemplar av psalmböcker på andra språk i kyrkan.
Av de nationella minoritetsspråken finns idag Den svenska psalmboken
på finska, en lulesamisk och en nordsamisk psalmbok, samt på sikt även en
psalmbok på meänkieli.
16. Skaffa CD-skivor med psalmer ur Den svenska psalmboken på finska (finns
att köpa i SR radios webbshop). De kan användas vid sverigefinska andakter,
vid öppet hus, kaféer m.m. Det finns också en CD med psalmer på meänkieli
att köpa på Luleå stiftskansli. Det kan även finnas psalmer eller andliga sånger
på andra språk, ta hjälp av målgruppen för att identifiera sådana.
17. Glöm inte att bjuda in församlingens minoritetsspråkiga sånggrupp eller kör
till en konsert eller musikgudstjänst när tanken är att församlingens alla körer
ska medverka.
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NÄR VI LYFTER SPRÅKET LYFTER VI
MÄNNISKAN
– Att ge plats för flerspråkighet är en chans att nå ut till nya grupper.
För när vi lyfter människors språk, så lyfter vi samtidigt människan, säger
Stefan Aro, präst i Övertorneå församling i Tornedalen.
Han är präst i en församling med 3600 kyrkotillhöriga och där flertalet har minoritetsbakgrund. I Tornedalen har samiska och meänkieli, ibland kallad tornedalsfinska, talats
längre än svenska.
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I Tornedalen har de flesta minoritetsbakgrund, men människor här hävdar inte alltid sitt
eget språk. Samtidigt finns det nästan ingenting som inte är kopplat till finska, meänkieli
och svenska.
Till exempel är det fullständigt naturligt att barnkörerna sjunger sånger på alla språken
i vår församling.
2014 kom en CD med nyöversatta psalmer på meänkieli. Sedan tidigare finns delar av
handboksförslaget översatt till meänkieli. Det betyder mycket för undervisningen på
meänkieli, som länge saknats som skriftspråk, säger Stefan Aro.
– Det är historiskt och det är vi otroligt glada för! Nu finns det mycket material för att
fira gudstjänst och sjunga på vårt eget språk. Även om många unga tornedalingar har
ärvt en slags attityd om att meänkieli är fult och inte duger, så ser Stefan Aro en annan
öppenhet bland unga idag.
Kafé och Alpha-kurs
– Unga människor är ofta nyfikna och positiva. När man får barn, önskar man psalmer
på meänkieli till dop och vigslar. Vi har sett att när kyrkan jobbat med meänkieli på ett
metodiskt och seriöst sätt i gudstjänster, begravningar eller implementerat psalmer ger
det en helt annan ingång i undervisningen. Ingen skrattar åt meänkieli som tidigare, konstaterar han.
I församlingens vuxenverksamhet, som exempelvis kaféer eller Alpha-kurs, sker samtalen på det egna språket. Deltagarna får prata i smågrupper och vittna om sina liv på sitt
språk. På kaféet sjunger man också psalmer. I Övertorneå har församlingen tillsammans
med Pajala församling ordnat flerspråkiga juniorläger flera somrar i rad.
Stefan Aro arbetar med att ta fram en samtalsbok ”Mie kelpaan” (jag duger, är tillräcklig).
Det är en bok om meänkieli och språkets, dopets betydelse för identiteten och handlar
mycket om attityder, eftersom det länge var förbjudet att tala meänkieli i skolan. Arbetet är en del i Luleå stifts och kyrkokansliets förnyelsearbete för meänkieli i gudstjänsten
och vardagen.
En våg som kommer
Stefan Aro ser stora möjligheter när kyrkan ger plats för flerspråkigheten.
– Jag tänker på alla barn som inte fått lära sig sitt modersmål, som sverigefinnar … Om vi
fortsätter på den inslagna vägen kan flerspråkigt arbete bli en ingång till dessa grupper.
Ett sätt att nå ut om vi gör rätt. Svenska kyrkan har historiskt alltid härbärgerat flera
språk. När vi lyfter människors språk, så lyfter vi samtidigt människan. Vilka fantastiska
möjligheter – jag tror det är en våg som kommer!
Roland Asplund
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5 Undervisning
Det är en uppgift för enskilda kristna och kyrkan att i varje tid på nytt leva
46
sig in i trons djup och klargöra dess innebörd.

Denna förklaring i kyrkoordningen sammanfaller med ett övergripande pedagogiskt uppdrag som är oberoende av språk. Varje person är likvärdig angående
utbud av kristen undervisning. Och det berör bruket av det modersmål var och
en har fått av Skaparen. Användningen av modersmålet lyder vackert i samklang med tonen i kyrkoordningens ord
En församling ska behandla dem som tillhör församlingen lika […]
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Ur ett minoritetsperspektiv är det intressant att se vilka växtplatser som
finns för troende och tvivlare på andra språk än svenska. Och att se om man
i församlingarna har reflekterat över ett eventuellt utbud av bibelstudier och
grundläggande trosundervisning på minoritetsspråk. Om så inte är fallet är
frågan: varför inte? Det kan mycket väl vara så att pedagogerna inte har haft
möjligheter till utbildning i flerspråkighet och minoritetstänkande.
Den givna förutsättningen för att vi ska kunna lära oss är att vi förstår.
Här är den språkliga dimensionen en viktig beståndsdel, särskilt i trosfrågor
som berör oss på djupet. Det är en viktig handling att reflektera över sin relation till det heliga, sina medmänniskor och hela Guds skapelse. Dialog med
andra som befinner sig i samma situation berikar sökandet och understödjer
den andliga utvecklingen.
Det är väsentligt att erbjuda fördjupning i trosfrågor med församlingsbornas språkliga och kulturella förutsättningar i åtanke. Vårt modersmål är
samtidigt vårt känslo- och trosspråk. Det är ett centralt verktyg för kyrkans
primära syfte för lärande och förmedlingen av försoningens budskap. Kulturella referensramar är också ett centralt pedagogiskt verktyg, att ta avstamp
i det kända för att lära sig något nytt.
Hur främjar vi lärande för teckenspråkiga och nationella minoriteter i
Svenska kyrkan? Det bästa är naturligtvis att använda sig av den språk- och
kulturkompetens som finns i församlingen. Inventera t.ex. vilken kompetens
det finns bland anställda och uppmuntra dem att använda den! Ett annat
alternativ är att anlita timlärare eller arvodera medarbetare från närliggande
församlingar eller skolor. Eventuellt kan man ge praktikplatser för flerspråkiga studenter. Man kan också erbjuda inspiration, stöd och utbildning till
frivilliga uppdragstagare inom det pedagogiska området.
Men det går att komma förvånansvärt långt utan språkliga resurser. Förutsättningarna är god vilja, bra planering och levande kontakt med respektive minoritet. Enstaka annonser i församlingsblad eller lokaltidning brukar
inte leda till större resultat. En personlig inbjudan av ett bekant ansikte är ett
mer pålitligt tillvägagångssätt. Nedan följer några exempel på metoder som
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man kan använda i församlingsverksamheten efter att ha skapat förtroende
hos en minoritetsgrupp.

Dop- och konfirmandundervisning
Dopundervisning är en omistlig del av församlingens uppdrag. Det beror
helt på sammansättningen av ortens befolkning ifall undervisning bör
anordnas på olika språk. När det finns kyrkotillhöriga som tillhör en minoritet bör man aktivt gå ut med erbjudande om dop, barnverksamhet och
konfirmandläsning på det aktuella språket, eller tvåspråkigt. För det mesta
behövs samverkan med grannpastorat eller -stift för att kunna få till stånd
tillräckligt stora konfirmandgrupper. Vissa stift organiserar eller stöttar konfirmandläger bland annat på finska, samiska och teckenspråk.
Konfirmandundervisning för vuxna kan vara just det som många minoritetsmedlemmar önskar sig, men inte vet att det är möjligt att fråga efter.
Församlingen kan erbjuda några sittningar kring grunderna i den kristna
tron med teman som Gud, Jesus, Bibeln, bön, sakramenten, kyrkan och
kyrkoåret. Undervisningen kan ske i grupp eller enskilt och anpassas efter
deltagarnas förkunskaper. Lärandet går oftast bättre om undervisningen
relaterar till deras kulturella bakgrund, och det är viktigt att se till att deltagare har tillgång till biblar på sitt modersmål. Har de själva inte en Bibel
på sitt modersmål kan församlingen införskaffa biblar från Bibelsällskapet.
Beroende på förutsättningar och språk kan man använda sig av ytterligare
tilläggsmaterial.
Det finns exempel på konfirmandundervisning i Luleå stift där man i en
majoritetsgrupp har med övningar som lyfter fram minoritetsidentiteter. Det
är ett sätt att reflektera över människors olika identiteter och hur ens minoritetsidentitet kan vara en styrka.

Bibelstudiegrupper
Det är inte självklart hur man leder en grupp som består av individer från
olika kulturer och med olika modersmål. En bra färdighet för samtalsledaren att ha är interkulturell medvetenhet. Då är man medveten om att ens
uppfattning av omvärlden bygger på de kulturella värderingar man är uppvuxen med. Är man medveten om detta blir det lättare att förhålla sig till
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andra kulturer och acceptera dem.
När man arbetar flerspråkigt i bibelstudiegrupper är en förutsättning att
alla har tillgång till Bibeln på sitt modersmål. Några kanske redan har en
egen de kan ta med sig. För övriga deltagare införskaffar församlingen biblar
på språket i fråga. När man studerar ett bibelställe läser alla ur sin egen Bibel
i tysthet. Ledaren kan ställa frågor för att upptäcka eventuella skillnader
mellan olika översättningar. Sådana jämförelser kan öppna upp oväntade
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perspektiv och leda till givande dialog och nya insikter. Detta arbetssätt förutsätter att deltagarna är bra på att tolka och översätta. Det ska inte användas om det upplevs som jobbigt av någon i gruppen. En intressant, dock personlig, fråga till medlemmar i bibel- och bönegrupper är vilket tilltalsnamn
man har till Gud när man ber, på sitt modersmål.
Ett annat sätt att läsa Bibeln är att läsa kontextuellt, utifrån läsarnas kulturella sammanhang. Läser samer, tornedalingar och andra svenskar Bibeln
på samma sätt? Vilken roll spelar vår kulturella bakgrund när vi närmar oss
bibeltexten?
Andakter kan med lätthet omvandlas till flerspråkiga stunder. Vi brukar
be på hjärtats språk, och därför bör man bereda möjligheten till bön på
modersmålet. Ledaren kan helt enkel göra en paus under bönen så att alla
kan be i stillhet. Man kan också be högt, om det passar gruppens arbetssätt. Mottagaren av bönen är vår flerspråkiga Gud så det gör inget om alla
deltagare inte förstår vartenda ord. Sånger från Taizé är böner grundade i
innerligheten och det personliga hos gudstjänstfirarna. De finns översatta till
många språk och därför kan var och en kan sjunga dem på sitt modersmål.

Samtalsgrupper på minoritetsspråk
När man samtalar om livet och trosfrågor är det en fördel om det kan ske på
modersmålet eller att de som samtalar delar en förståelse för varandras kulturella sammanhang. Om det inte finns medarbetare som på egen hand har
språk- eller kulturkompetens kan man dela ansvaret för att leda grupperna
med frivilliga från gruppen.
De frivilliga ska inte lämnas med hela ansvaret och känslan av att vara
fristående satelliter i församlingen, utan det bör finnas en tydlig kontakt med
de professionella i församlingen. Det ska vara tydligt att det är fråga om
ordinarie församlingsverksamhet!
Antagligen behöver gruppen material på sitt språk, t.ex. biblar eller artiklar som uppmuntrar till reflektion om livets stora frågor. Materialet bör
betraktas som församlingens och inte bara den specifika gruppens material.
Den tydliga kontakten med de församlingsanställda borgar också för att
minoriteten känner sig som en del av församlingsgemenskapen. De välkomnas till församlingsutflykter, resor, evenemang och gudstjänster. De anställda
bör också se till att gruppen benämns – på två språk – i all annonsering
såsom på webben, i församlingsblad och på anslagstavlor.
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Tips!

Tio tips för flerspråkig undervisning
1. Inventera språk- och kulturkompetensen bland församlingens anställda och
uppmuntra dem att använda kompetensen i den flerspråkiga verksamheten.
2. Inkludera den minoritetsspråkiga församlingsgruppen i planering av två
språkiga gudstjänster i ett tidigt skede.
3. Bra om vuxenundervisning och andra träffar kan erbjudas såväl dagtid som
kvällstid.
4. Ta hänsyn till kulturella faktorer när du planerar innehållet. Även när du
planerar tid, plats och gruppens sammansättning. För vissa kulturer kan
till exempel separata grupper för kvinnor och män vara ett bra sätt att
nå människor.
5. Minoritetsspråkiga grupper kan erbjudas att bidra med artiklar till för
samlingsbladet. På deras modersmål, självklart. Gärna med en svensk
översättning eller sammanfattning.
6. Informera om de konfirmandläger som finns på de olika språken.
7. Den svenska psalmboken fungerar utmärkt som studiematerial för vuxenkon
firmander. Katekesen, bönboken, några väl kända psalmer som handlar om det
mest väsentliga. Självklart helst i översättning till språket ifråga. Samråd med
stiftet om utbud.
8. Den ultimata välkomsthälsningen är biblar på minoritetsspråk på församlingens bokbord.
9. Ifall man frågar minoritetsspråkiga vad de önskar sig på sitt modersmål bör
frågan varken ställas på svenska eller av svenskar. I många kulturer svarar
man nekande enbart för att visa att man är integrerad. En person med goda
kunskaper i kulturen ifråga vet hur man ska formulera sig rätt.
10. Beställ tidningar som tar upp tros- och livsfrågor från aktuell minoritetskultur.
Artiklar fungerar bra som samtalsunderlag.
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DIAKONI HAR STOR BETYDELSE FÖR
TECKENSPRÅKIGA
– Diakoni har stor betydelse för de teckenspråkiga, inte minst de
äldre som riskerar bli isolerade och inte få den service på teckenspråk
de borde få. Det säger Pernilla Folebo, stiftsdiakon som arbetar med
teckenspråkigt arbete i Strängnäs stift.
Örebro är centrum för det teckenspråkiga arbetet i stiftet och arbetslaget med diakon,
pedagog och präst är placerade i Nikolai församling. I staden ligger grundskola och riksgymnasium för döva och hörselskadade. Inom Strängnäs stift finns ca 25 % av landets alla döva.
Det är inte alltid lätt för individer att inkluderas i den vanliga verksamheten med hörande,
säger Pernilla Folebo. Gruppen döva och hörselskadade är mycket heterogen. Den äldre
generationen fick som barn bo på dövskolor i åratal – långt från sina föräldrar.
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– De har inte kunnat kommunicera med sina föräldrar, utan var hänvisade till barn som
endast var litet större än dem själva. Att bearbeta svåra upplevelser, sorger och kriser
genom samtal kan vara svårt när uppväxtvillkoren såg ut som den gjorde för den äldre
generationen teckenspråkiga, förklarar Pernilla Folebo.
Den unga generationen har andra förutsättningar och är tvåspråkiga i en helt annan
grad, bland annat med hjälp av CI-implantat och bättre kunskap i skola och samhället när
det gäller språket. Sett över tid kommer det att se mycket annorlunda ut i framtiden,
menar hon.
– Mitt jobb är ändå att förmedla hopp och förståelse för den egna situationen, genom
att lyssna och tillsammans finna vägar att formulera det svåra.
Som diakon för teckenspråkiga arbetar hon brett och på olika nivåer. Dels med ett stödjande och främjande arbete mot församlingarna, dels ett rent församlingsarbete med
besök på sjukhus, skolor och äldreboenden.
Rollen som diakon handlar om att vara påtryckare och informera landsting och kommuner,
till exempel kommunens Anhörigcentrum och äldreboenden om gruppens behov och
rättigheter. Det är viktigt att samarbeta och använda de strukturer och kanaler som
finns i samhället, som skolor och de dövas pensionärsförening.
– I någon form jobbar vi rättighetsbaserat, till exempel genom att påtala att de teckenspråkiga har lika stor rätt som andra grupper. I det enskilda fallet kan jag välja att följa
med personen för att stötta dennes rättigheter i sina kontakter med myndigheter.
Pernilla Folebo arbetar inomkyrkligt för att få församlingar att se och förstå de behov de
teckenspråkiga har.
Samarbeta med oss
– Jag tror det är svårt för församlingarna att tillgodose dessa, inte minst att hitta människor som kan teckenspråk. Det är därför viktigt att tala om att de kan samarbeta med
oss, till exempel med vår teckenspråkiga präst när det gäller kyrkliga handlingar. Genom
att informera och använda de kanaler som redan finns har vi ökat efterfrågan av dop på
teckenspråk.
De teckenspråkiga har under lång tid inte haft en naturlig koppling till kyrkan på sitt eget
språk. Tilliten till kyrkan kan vara skadad, och kanske går det tillbaka till historien och
en tid då prästen utövade sin makt istället för att vara själasörjare och förmedla hopp,
förklarar säger Pernilla Folebo.
Utmaning i att nå ut
En stor utmaning för församlingar är att nå ut till de teckenspråkiga, de som inte finns på
äldreboenden eller specialskolor. Det förs en diskussion inom kyrkan om gruppen med
CI-implantat.
– Här saknas statistik om vilka som opererats med CI och vi finner dem inte via de vanliga kanalerna som grundskola och riksgymnasiet. Fler av dem går i vanliga skolor med
hörande. En mycket viktig fråga är hur vi når ut till dem?
Roland Asplund
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6 Diakoni
Diakonalt arbete bland språkliga och kulturella minoriteter har samma
grund som den övriga diakonin; kärleken till nästan som inriktas särskilt till
dem vars nöd är störst och som inte får hjälp av någon annan. Har diakonimedarbetare kännedom om de förhållanden minoriteter lever under? Har
församlingen tillräckliga stora kommunikationsytor gentemot minoriteten
för att inhämta relevant kunskap om deras utsatthet och lidande?

Individnivå
Enskilda möten mellan en svensk diakon och en utsatt människa med en
annan etnisk och språklig bakgrund förutsätter att diakonen har hittat
vägen till den utsatta. Till en början kan uppsökandet ske i äldreboenden.
Men för att nå ut till dem som bor själva och är isolerade krävs ett fungerande nätverk inom minoriteten. Volontärer inom samma kontext kan ha
den information som behövs. Alternativt kan de hjälpa genom att slussa
diakonen vidare.
Frimodigheten att våga möta det annorlunda kan bli en källa till stor
glädje. Vissa möten kräver dock en viss grad av gemensamt språk. Särskilt
äldre personer med annat modersmål än svenska kan ha svårigheter att
kommunicera på svenska. Möjligtvis har de talat flytande svenska större
delen sitt liv men tappat det som ett resultat av åldrande.
Mona Mörtlund har exemplifierat detta i sin film Mie halvan kotia (”jag
vill hem”). Där möter vi en äldre tornedalsk kvinna som tappat språket helt,
förutom en fras på meänkieli som ingen i personalen på vårdhemmet där
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hon bor förstår.
Situationen för döva på äldreboenden eller hemmaboende med hemtjänst
är också exempel på ensamhet där personalen sällan kan teckenspråk och
det enda alternativet är att kommunicera skriftligt. Här blir det tydligt hur
viktigt det är med ett större mått av gemensamt språk än det man kan kommunicera genom hastigt nedtecknade meddelanden i ett anteckningsblock.
själavård
Flera av grupperna nationella minoriteter och teckenspråkiga lever i skuggan av jobbiga minnesbilder och känslor av främlingskap och utanförskap.
Som obearbetade avtryck fortsätter de att sätta prägel på tillvaron. Hur hittar man dessa utsatta personer på orten för att informera om möjligheter till
samtalsstöd? Hur urskiljer man de mekanismer av förtryck som har skadat
dem? Vilka faktorer i deras personliga historia har orsakat lidande? Förknippar de sina själsliga skador med sin kulturella bakgrund eller med majoritetens
bemötande av dem? Hur lyckas vi observera och identifiera sådana sår?
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Minoriteter bär på ett antal frågor av djup och varierande karaktär som
väntar på att lyftas upp och ventileras i trygg och professionell miljö. Grundläggande frågeställningar kring en föränderlig identitet, sorg över att inte
vara i kontakt med sin kulturella hemort, funderingar kring skam och skuld
i en omgivning där man inte duger och där man undertryckt sin urfolks- eller
minoritetsidentitet. Sorgen är stor över att barnen och barnbarnen inte talar
ens modersmål. Är jag en god människa fastän folk ser ner på mig? Kan Gud
förlåta min självförnekelse och ilska? Befrielse, vad betyder det för mig? Varför straffas jag med ett liv i utsatthet? Har Han övergivit mig?

Samtal med hjälp av tolk minskar nivån av
närhet, trygghet och förtroende.
Frågan om hur man spårar upp de rätta kanalerna till dessa utsatta individer kvarstår. Vissa ämnen kan tas upp och analyseras i samtalsgrupper, mer
om det i fortsättningen (rubriken Gruppnivå, nedan). Användning av tolk
vid själavårdssamtal rekommenderas endast som nödlösning: det direkta
tilltalet på ens emotionella språk är grunden för ett själavårdande samtal.
Tolkfrågan är särskilt aktuellt för döva. I rapporten Själavård i teckenspråkigt sammanhang konstateras det att tolkad själavård bör undvikas:
Själavård med hjälp av tolk är, menar stiften, [är] en själavård som inte har
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den kvalitet man önskar.

Den som har haft samtal med hjälp av tolk, oavsett språk, kan säkerligen
intyga att i jämförelse med direkt samtal minskar nivån av närhet, trygghet
och förtroende – faktorer som man förknippar med ett själavårdssamtal.
Många myndigheter och hjälporganisationer har information på ett antal
språk. Det kan vara en bra idé att ställa sådana viktiga uppgifter synligt på
anslagstavlan eller bokbordet i församlingslokaler. Ett exempel är den natio51
nella stödtelefonen Kvinnofridslinjen: www.kvinnofridslinjen.se.
Ett annat exempel är Finska kvinnojouren Piilopirtti (www.piilopirtti.se)
som ligger i Göteborg. Dit kan misshandlade och hjälpsökande kvinnor
vända sig för skyddat boende i krisläge. Den grundades när man upptäckte
att finsktalande kvinnor inte vände sig till svensktalande hjälporganisationer.
Ytterligare ett exempel som är värt att nämna är en kvinnojour för
romer och resande som jobbar för att göra romska kvinnors röster hörda
(http://romskakvinnoforum.dinstudio.se).
Svenska kyrkan har stödtelefoner för två nationella minoriteter, sverigefinnar och samer (se närmare Tips, nedan). Ett lätt och kostnadsfritt sätt att
stötta individer från dessa grupper är att annonsera tydligt om jourtelefonerna. Broschyrer och affischer går att beställa från kyrkans nationella nivå.
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besök hos döende
Minoritetsspråkig själavård blir mer eller mindre avgörande i ytterst allvarliga omständigheter, som vid besök hos döende. Men tyvärr når information
om akuta situationer av den typen hos minoritetsspråkiga individer sällan
ut till församlingarna. Bäst förutsättningar har man då den döende har varit
i kontakt med sjukhuskyrkan, anställda inom sjukvården eller hemtjänsten
som har kännedom om präster och diakoner på orten som behärskar språket
i fråga.
För att underlätta kontakt kan församlingen sammanställa en lista över
lämpliga medarbetare och andra kontakter. Den kan lämnas över till sjukhuskyrkan, äldreboenden, hemsjukvården, hemtjänsten och andra vårdinrättningar inom församlingens område. Samtidigt kommunicerar man innehållet internt till församlingens medarbetare.
besöksverksamhet, volontärer
Besök hos äldre, sjuka och frihetsberövade är ett sätt att gestalta Guds kärlek.
För möten med minoritetsmedlemmar bör man ha språkligt och kulturellt
kompetenta medarbetare som kan ta sig an uppdrag. Mänskliga kontakter i
form av besökstjänst gör ofta stor skillnad.
Volontärer kan sköta en del hembesök inom sin språkliga och kulturella
kontext. Det är då viktigt att integrera volontärerna i församlingens besökstjänstorganisation. Ännu bättre är det om de dessutom får möjligheten att
ingå i ett språknätverk med andra som talar samma språk. Här kan stiftet
stötta, t.ex. med samordning.
I samtal med individer som tillhör en språklig och kulturell minoritet kan
ett antal tunga erfarenheter och besvikelser komma upp till ytan. Det kan
vara saker som är svåra för en volontär att hantera. För att kunna förhålla sig
till detta på ett balanserat sätt bör frivilliga utbildas för uppdraget, gärna på
det egna språket. Under utbildningen ges riktlinjer och dras gränser för det
som inte ingår i uppdraget. Kontinuerlig handledning och stöd av en diakon
är två väsentliga förutsättningar för ett långsiktigt engagemang. Stiften brukar ha resurser för att arrangera kurser och nätverksträffar på en del språk.
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Tips!

Nio tips för diakoni på individnivå
1. 	Sätt ut en tvåspråkig annons i församlingsbladet, lokaltidningen och/eller
församlingens hemsida om uppdrag som frivillig medhjälpare på något språk.
2. 	Sök medel för anställning av lämpliga minoritetsspråkiga arbetslösa och
långtidssjuka för utbildning inom besökstjänst. Alternativt som översättare
vid diakonala informationssatsningar.
3. 	Känslor av främlingskap hos medarbetare och frivilliga bör bearbetas i
arbetshandledning så att man inte projicerar sina känslor på motparten.
4. Skaffa och sprid informationsmaterial om minoritetsspråkiga telefonjourer.
5. 	Information om Palveleva puhelin, Svenska kyrkans finskspråkiga telefonjour,
hittar du på webbsidan: www.svenskakyrkan.se/palvelevapuhelin
6. S
 amiskt krisnätverk kan man läsa om på:www.svenskakyrkan.se/
kyrkaochsamhalle/sa-kan-kyrkan-stotta-dig
7. 	Psalmer och böner från barndomen får även svårt dementa personer att
reagera om de uttrycks på modersmålet. Lämpliga frivilliga kan skapa stor
glädje med sådana insatser.
8. 	Bjud aktivt ensamma minoritetsspråkiga till församlingsutflykter och högtider. Möjligheten till skjuts hemifrån av en medarbetare eller frivillig kan vara en
förutsättning.
9. 	Ifall det firas gudstjänster eller bedrivs gruppverksamhet på ett minoritetsspråk
i en grannförsamling kan man hjälpa äldre och sjuka att ta sig dit.

Gruppnivå
Ett sätt att nå fram till fler personer är att engagera frivilliga medarbetare.
Under en professionell handledning av medarbetare kan frivilliga medarbetare ha kontakt med äldre och sjuka på deras modersmål. Det är en fördel
om medarbetaren som stöttar de frivilliga också har kulturkompetens inom
minoritetens kultur. En stödgrupp som består av personer med samma kulturella och språkliga bakgrund kan vara ett bra karitativt komplement till
den individuella diakonin.
Andra grupper som t.ex. sorgegrupper är också bra om man kan ordna
på minoritetsspråk. Då bör man anlita en präst eller diakon som behärskar
språket i fråga.
mötesplatser
En relativt enkel metod för att främja minoriteters livskvalitet är att organisera öppna mötesplatser i församlingens lokaler. I samråd med gruppen
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hittar man en dag och tid som passar. Syftet är att erbjuda en trygg plattform där man kan träffas och ventilera åsikter på modersmålet eller njuta
av gemenskap i en bekant social och kulturell miljö. De behöver inte bli
stressade p.g.a. bristande kulturkoder i majoritetssammanhang. De är bland
personer som delar samma kulturella bakgrund.
En friare form är kaféverksamhet för en grupp i taget. Vid sådana träffar
eller öppet hus får det gärna ligga tidningar, biblar och andra böcker framme
som anknyter till gruppens språk och kultur. Representanter för minoriteten
lämnar säkert själva förslag till lämpliga tidningar, tidskrifter och böcker
inom den egna kontexten bara man frågar dem. Och om en präst, diakon
eller annan medarbetare som delar kulturkontexten eller språket deltar,
desto bättre. Då knyts kontakter med besökare som vid behov kan kontakta
medarbetare för djupare samtal.
bearbetning av känslor av utanförskap
En livsstig slingrar genom både skuggor och soliga partier. Den skänker oss
positiva och negativa minnesbilder och erfarenheter. Precis som många flyktingar och invandrare bär på mörka minnen kring sin flykt eller expatriering,
lever många nationella minoriteter med svåra minnen av diskriminering och
känslor av främlingskap och utanförskap.
Bland många samer, tornedalingar och teckenspråkiga finns erfarenheter
av internatskolor och arbetsstugor som lämnat sår eller känslor som aldrig
bearbetats. Om de är obearbetade fortsätter de att sätta prägel på tillvaron.
Svenska kyrkan har dokumenterat samiska erfarenheter av de internatskolor
som samiska barn under lång tid tvingades gå i och som Svenska kyrkan var
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involverad i på många ställen.
Dessa känslor och erfarenheter har med rätta jämförts med sorgearbete.
Man sörjer sin kulturella hemort. Man kan sörja frånvaron av att vara omgiven av likasinnade, det trygga sociala nätverket av nära och kära. Man sörjer över att inte höra sitt språk i vardagen, att inte kunna använda det i
affärer och hos myndigheter. Man sörjer en sargad identitet.
Känslor av detta slag förblir ofta förträngda och väl gömda. De flesta
drabbade är omedvetna om att de lider av en typ av traumatisk krisreaktion.
I sin kroniska form resulterar denna sorg i bitterhet, aggression och isolation. Elsie Franzén beskriver det hon kallar invandringens kris i sin bok
Att bryta upp och byta land. Utvandring till ett annat land kan medföra ett
traumatiskt kristillstånd. Hon skriver om tillhörande processer:
För några leder de till en försvagning, en sårbarhet som gör livet tungt.
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En del av detta drabbar också nationella minoriteter som ofta felaktigt
betraktas som invandrare i sitt eget hemland, Sverige, och lider av ett utanförskap från majoritetssamhället. Frågan är: vilken karitativ metod skulle
hjälpa dessa drabbade att försonas med sina förluster?
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livsberättelsegrupper
Berättargrupp är ett alternativ till bearbetning av känslor rörande utanförskap
och invandringssorg. Var och en beskriver i tur och ordning små eller större
händelser från sitt liv. I en trygg förstående miljö, på det egna språket, kommer
man kanske så småningom åt sina förträngda upplevelser, som tunga känslor av främlingskap, erfarenheter av mobbning och skammen över att inte ha
kunnat ta hand om utsatta släktingar i det sammanhang man har lämnat.
Självklart är det också viktigt att dela glädjeämnen och att få berätta på
vilket sätt man har lyckats konstruera sig en identitet där man kombinerar
delar av två eller flera kulturer. Det är mycket möjligt att det inte finns något
annat sammanhang där man kan ta del av glädje och medmänsklighet och
sprida stöd, tröst och inspiration till andra deltagare.
En variant av berättargrupp är skrivargrupp. Det innebär att man skriver
korta redogörelser om sitt liv. Genom dokumentering av sitt liv bearbetar
man sin livshistoria. Det kan bidra till bättre självkänsla och acceptans och
uppskattning av sig själv. Nya dörrar öppnas till nuet och framtiden.
När man arrangerar livsberättelsegrupper är det bra att ha färdiga frågor
som underlag för att guida och stimulera deltagare. I boken Olikhetens
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resurser finns exempel på sådana frågor.
Berättar- och skrivgrupper är mötesplatser som kan framkalla känslor
av gemenskap och delaktighet. Samtidigt ökar graden av tillhörighet med
hemförsamlingen. För vissa har tidigare kontakter med majoriteten sannolikt skapat motsatta upplevelser, och gett insikter av utanför- och annorlundaskap. Nu erbjuder majoriteten möjligheten att växa tillsammans i en
tillåtande atmosfär. Förhoppningsvis upptäcker man likheter mellan andras
livshistorier och sin egen berättelse.

När kyrkovalet står för dörren är det viktigt
att man känner sig tilltalad och uppmanad
att rösta.
Gruppen kan enas kring ett gemensamt skapande som projekt. Kanske
syr man ett lapptäcke. Kanske åstadkommer man en egenspråkig sångtext
till en känd melodi för gudstjänstbruk. Kanske är man villig att uppträda vid
en gudstjänst. Ifall gruppen är intresserad av hantverk eller slöjd kan den
producera förbönslådor eller liknande föremål.
Om församlingen saknar anställda och frivilliga med relevanta kultur- och
språkkunskaper kan gruppen ibland samlas utan professionell ledare. Ifall man
har en ledare får denne vara noga med att samvaron inte glider åt terapihållet eller blir själavård. Församlingen bör ha en handlingsplan om det uppstår
behov av djupare samtal, exempelvis ett namn till en passande själasörjare.
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Tips!

När man kombinerar öppet kafé med berättargrupp blir resultatet ett
berättarkafé. Dess friare struktur tillåter vem som helst att stå upp och
berätta något på sitt språk. För att det ska lyckas förutsätts en tillåtande
atmosfär och gärna lite uppbackning av en medarbetare med samma kulturella och språkliga bakgrund. Medarbetaren skulle kunna börja med att
själv spontant berätta om sitt liv, eller läsa upp korta historier.

Sju tips för diakoni på gruppnivå
1.	Varje gruppmedlem skapar en pärm om sitt liv under gruppträffar. Innehållet
styrs av uppgifter som ledaren förberett inför varje träff.
2.	Veckans bibeltexter fungerar ofta utmärkt som grund för livssamtal. De bör
läsas på det språk gruppen i fråga använder.
3.	För att framkalla en dynamisk process bör gruppträffar hållas med högst två
veckors mellanrum.
4.	Separata grupper för kvinnor och män kan i vissa fall bidra med fler ingångar än
blandade grupper. Oberoende av kultur kan det vara lättare att tala om vissa
saker med människor av samma kön.
5.	På mångfaldskaféer blir man inte garanterat bemött på sitt modersmål.
Enspråkiga samtalsgrupper är ett bra komplement.
6.	Om minoriteten har en förening på orten, samråd med den kring möjligheten
av samarbete.
7. 	Man kan inbjuda en berättargrupp till att förbereda en del av förbönen till en
gudstjänst.

Samhällsnivå
Att ta ansvar i samhället är en av grunderna i diakonin. Att se var strukturerna brister och försöka göra något åt saken. Vissa grupper i samhället är
mer utsatta än andra, sådana som finns i marginalen och är osynliga. Diakonins uppgift är också att synliggöra dessa grupper och bereda plats för
dem så att de kan göra sina röster hörda.
påverkan på samma villkor
Minoriteter består av små öar här och var som omringas av den stora majoriteten. På grund av sin ringa storlek har de inte samma möjligheter till
maktutövning, inte ens i saker som berör dem dagligen. De är ständigt beroende av majoriteten, och av eldsjälar som upptäcker de små öarna och tar
reda på öbornas önskemål, längtan och behov.
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Vidare har minoriteter sällan chanser att väcka opinion gentemot majoriteten, t.ex. i media. Likaså saknas kanaler till de makthavare som styr den
ekonomiska verkligheten. Små grupper lider brist på språkrör som på betald
arbetstid för deras talan om verksamhet och pengar. De flesta försök som
görs till att väcka uppmärksamhet sker på fritiden. Inte många har tid och
energi för sådana bedrifter under längre perioder.

Det finns positiva exempel där man
identifierat hindren och agerat.
Minoriteter har däremot tillfällen att påverka genom att engagera sig politiskt, bland annat genom att kandidera i kyrkoval. Det förutsätter att det finns
engagerade personer som vågar ta steget och kandidera. Här kan kyrkan på
alla nivåer vara uppmuntrande och ge stöd genom att skicka signaler till flerspråkiga om att man inte behöver vara från majoritetssamhället för att kunna
ställa upp.
När kyrkovalet sedan står för dörren är det också viktigt att man känner
sig tilltalad och uppmanad att gå och rösta. Här har både valförrättaren
och nomineringsgrupperna ett ansvar. Det måste finnas valinformation på
flera språk, och alla nivåer i kyrkovalet måste aktivt arbeta för att minoriteterna får kännedom om att information på olika språk existerar. Valkansliet
översätter information om röstning till samtliga nationella minoritetsspråk
och visst annat material har också översatts under de val som genomförts
hittills.
Nomineringsgrupper gagnas själva av att informera på olika språk och
församlingen bör i demokratins namn aktivt gå ut och informera om kyrkovalet på lokala minoritetsspråk.
språkrör och äldreboenden
Diakonin tillhör församlingens grundläggande uppgift. Hela församlingen är
kallad till att vara försvarare av de marginaliserades rättigheter. Rollen som
språkrör är ett väsentligt särdrag av minoritetsdiakoni. Någon som ser, förstår, medvetandegör och agerar. Som höjer en profetisk röst som problematiserar de brister som råder i samhället, bl.a. inom det sociala stödsystemet.
Under 2008−2009 ledde Göteborgs stift ett projekt för utveckling av diakonin bland finsktalande äldre i stiftet, Att åldras värdigt i det nya hem55
landet. Bakgrunden är den ökande medelåldern i Sverige och det ökade
behovet av äldrediakoni. Under projektets gång upptäcktes flera slags stötestenar för sverigefinsk äldrediakoni. Bland hindren som upptäcktes fanns
okunskap hos beslutsfattare i församlingar, okunskap hos målgruppen om
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möjligheter till egenspråkig diakoni, språkliga hinder, trauma i samband
med invandraring och bristfällig statistik. Liknande hinder existerar säkert
för andra språkgrupper och andra delar av landet.
Men det finns positiva exempel där man identifierat hindren och agerat.
Finskspråkiga församlingsbor i Västerås och i Stockholm har agerat för att
få till ett privat eller kommunalt äldreboende på finska. De har fått stöttning
av sina biskopar och lokala sverigefinska organisationer. Tillsammans kan
mycket skapas och utvecklas om många drar sitt strå till stacken
Men tyvärr är äldreboenden och gruppboenden där det går att umgås
på minoritetsspråk fortfarande ett undantagsfenomen. Särskilt äldre skulle
må bra av egenspråkig gemenskap och tillhörighet i sin ålderdom, liksom
den svenska majoriteten. Allt som oftast lever de antingen i isolation bakom
stängda dörrar eller på äldreboenden i främmande språkmiljö.
Det är med all säkerhet så att det i många församlingar bor äldre personer
som skulle önska sig en plats på ett minoritetsspråkigt äldreboende eller en
egenspråkig avdelning. Åtminstone någonstans där det finns personal som
talar deras modersmål.
Att utreda och lyfta fram sådana behov skulle göra skillnad, och det har
det gjort i exemplet här ovan.
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foto: roland asplund

MINORITETER MÅSTE BLI EN DEL AV VI:ET
Nationella minoriteter måste bli en del av Vi:et – inte vara dem. De har
ju funnits där i alla tider. De är medlemmar och som tillhöriga har de rätt till
medlemsvård, säger Soili Brunberg, förtroendevald (mp) i Göteborgs stift.
Soili Brunberg är en erfaren landstingspolitiker och har även länge verkat i Svenska kyrkan
som förtroendevald på alla nivåer; församling, stift och kyrkomöte. Sverigefinne som
hon är, ligger frågor om finskan och nationella minoriteter henne närmast hjärtat.
Hon är engagerad och talar frispråkigt om tillståndet för nationella minoriteter i Svenska
kyrkan. Kunskapsnivån om minoriteterna i kyrkan är mycket låg och flerspråkigheten är
ingen självklar del av Svenska kyrkan, tycker Soili Brunberg och betonar vikten av god
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attityd och bemötande. Tvåspråkiga diakoner och präster ska behandlas likvärdigt med
övriga medarbetare. Besökare i kyrkan måste känna sig bra bemötta.
Mission för henne är att göra kyrkan attraktiv och angelägen för barn och ungdomar
samt bygga relationer.
– Vi behöver få med kommande generationer till kyrkan! Det tror jag vi kan med bra barnverksamhet och konfirmation på minoritetsspråk. Konfirmation på minoritetsspråk, helt
eller delvis, kan anordnas av stiftet eller mellan stiften.
Tvåspråkiga pedagoger
Hon saknar därför tvåspråkiga församlingspedagoger för undervisning och mission,
bland annat i uppsökande verksamhet.
– Det är inte så svårt att ta kontakt med tvåspråkiga ungdomar via modersmålslärarna
eller de tvåspråkiga friskolorna. Om inte människor fångas upp i unga år, riskerar vi förlora såväl den andra som den tredje generationen sverigefinnar.
De frivilliga i församlingarna gör ett gott arbete, men saknar kompetensen, betonar hon.
Vi behöver, utöver pedagoger, också tvåspråkiga präster och diakoner.
– Pastoralinstitutet skulle kunna utbilda präster och diakoner i tvåspråkighet, erbjuda
det som en valmöjlighet i stift där minoriteterna i hög grad är representerade.
Mission till minoriteter
Samarbete över gränserna är ofta nödvändigt i minoritetsarbetet. Ett par pastorat kan
till exempel dela på en tvåspråkig präst, medan andra pastorat satsar på en diakon.
Det är viktigt att minoriteterna hittar till kyrkan och den verksamhet som finns. Det
behövs speciella satsningar på kommunikation riktad till minoriteter och allra mest för
barn och unga, vilka kyrkan bäst når genom föräldrarna, menar hon.
– Idag finns inga självklara kanaler till minoriteter. Men jag önskar att nationell nivå
kunde styra och samordna mer för att skapa långsiktighet i kommunikationen, och därtill
en struktur inom kyrkan när det gäller mission riktad till minoriteter.
Likvärdiga resurser
Det mesta av medlemsvården i församlingen går att göra tvåspråkig. För Soili Brunberg
handlar flerspråkighet i praktiken mycket om att få resurser som är jämbördiga med
kyrkans övriga verksamhet. Minoritetsarbetet måste vara synligt i helheten.
– Det sverigefinska arbetet borde ha en given plats i organisationen och inte vara en jolle
bakom båten. Om man hårdrar det utifrån befolkningsstatistiken har ju många förvaltningskommuner för finska, samiska, meänkieli flera hundra medlemmar som önskar mer
verksamhet på dessa språk, säger Soili Brunberg med ett leende.
Roland Asplund
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7 Mission – kommunikation
I kyrkoordningen indelas församlingens grundläggande uppgift i fyra delar.
För många är mission den svåraste att förhålla sig till. Begreppet avskräcker
med sin omfattning. Termen mission betyder att sända (latin: missio). Vi
kristna är kallade att ge oss ut i världen för att sprida det goda budskapet.
Förhoppningen är att vi utstrålar Guds kärlek till vår omgivning.
När vi sprider det goda budskapet så kommunicerar vi. Vi kommunicerar
även när vi inte använder ord. Att reflektera över hur vi kommunicerar hjälper oss att inse att sättet jag kommunicerar kan vara precis lika viktigt som
vad jag kommunicerar. Om t.ex. en tornedaling får höra Ordet på meänkieli
så kan det röra henne på ett helt annat sätt än om hon hör precis samma
budskap på svenska.

Mission
I ett missionsdokument från Kyrkornas världsråd diskuteras mission idag.
Det är ett underlag för samtal och reflektion om hur vi kristna lever i
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mission:
Dokumentet konstaterar att mission inte främst handlar om att öka kyrkornas
medlemstal utan om hur kyrkan på olika sätt förkroppsligar Guds frälsning i
världen.

I missionsdokumentet talas det om mission från marginalerna. Med
det menas att vi måste överge tanken på att mission är något som kommer från centrum – majoriteten och går ut mot minoriteten – marginalen. Idag är det snarare så att de som lever i marginalerna gör anspråk på
57
missionsuppdraget.

Går kommunikationen från församlingen ut till
periferin, eller går den också åt andra hållet,
från marginalen och inåt?
Att finnas i marginalen, att vara marginaliserad, kan innebära att vara
fattig eller socialt utsatt. Men i minoritetssammanhang är det snarare avsaknad av makt, ett osynliggörande och i vissa fall diskriminering som är tecknen på marginalisering.
Ämnet i denna skrift är kyrkans förhållande till urfolket samerna, nationella minoriteter och teckenspråkiga. Vilka missionerande kanaler använder
din församling för att kommunicera med de lokala minoriteterna? Behöver
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man bygga nya broar? Går kommunikationen från församlingen ut till periferin, eller går den också åt andra hållet, från marginalen och inåt?
I inledningskapitlet konstaterades att bland minoriteter finns det ofta en
ambivalent inställning till kyrkan och bristande förtroende för den.
Den bakomliggande misstron hos minoriteter kan givetvis också bero på
oförrätter som har skett i samhället i allmänhet, inte bara av representanter
för Svenska kyrkan. I alla fall krävs det väl förberedda satsningar för att
bygga broar som det går att promenera över i båda riktningar. Åtgärder som
ökar förtroendekapitalet hos mottagargruppen.
Den typen av försiktighet och historiskt grundad misstro mot stat och
kyrka finns i varierande grad hos alla de nationella minoriteterna och
teckenspråkiga.
Mot bakgrund av det ovan nämnda är uppsökande verksamhet en grundläggande byggsten för minoritetsspråkig församlingsverksamhet. En allmänmänsklig längtan efter gemenskap och sökande efter mening i livet finns
naturligtvis hos minoriteterna precis som hos alla andra. En inbjudan eller
information om verksamhetsutbud är en förutsättning för att de ska söka
detta i Svenska kyrkan. Det första steget för majoriteten och minoriteten är
att lära känna varandra, att skapa en relation att bygga på.
Låt oss se på missionsbefallningen ur minoritetsperspektiv:
Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar: döp dem i Faderns och Sonens
och den heliga Andens namn och lär dem att hålla alla de bud jag har gett er.

(Matt 28:19–20)

Jesus Kristus har gett oss den heliga uppgiften att nå ut till alla folk. Det inbegriper också teckenspråkiga och nationella minoriteter. Vilka av dem deltar
i verksamheten i din församling? Vilka metoder och vilka språk använder
församlingen för att kommunicera glädjebudskapet till dessa grupper?
Vår Herre uppmanar oss att lära dem att hålla bud som är till för hela
mänskligheten. Vårt syfte är att verka för ökad förståelse för budskapet.
Logiskt sett bör vi kommunicera respektive språk och inom de kulturella
ramar som inger trygghet för varje mottagargrupp så att de öppnar sig inför
budskapet. Vi får utgå från deras kontext, helt enkelt.
En befrielseteolgisk central text finns också där Jesus förtydligar sitt uppdrag genom att citera en Jesajatext:
Herrens ande är över mig, ty han har smort mig till att frambära ett glädjebud till de fattiga. Han har sänt mig att förkunna befrielse för de fångna och
syn för de blinda, att ge de förtryckta frihet och förkunna ett nådens år från
Herren.

(Luk 4:18–19, syftar till Jes 61:1–2)
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Här finns ett ytterligare perspektiv på missionen. Återigen är det inte tal om
en diakonal stöttning av hjälplösa utan snarare ett tydligt uppdrag att söka
upp orättvisor och ojämlika förhållanden och få till stånd rättvisa. Det är en
grund i Svenska kyrkans rättighetsbaserade arbetssätt:
När en församling arbetar rättighetsbaserat relateras människors utsatthet
till de mänskliga rättigheterna och en analys görs för att bedöma om individen eller en grupp av människor är utsatta för en orätt. När offren för en
orätt identifierats måste perspektivet förändras. Offret övergår från att vara
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offer till att bli en rättighetsinnehavare.

Det är viktigt att vi i hela kyrkan lyssnar till varandra, även på röster från
marginalerna. Dessa röster är en del av kyrkan som bidrar med viktiga perspektiv som vi inte kan vara utan om vi ska kunna kalla oss en kyrka på
riktigt. Det är också avgörande att vi inte objektifierar minoriteter – de i
maktens marginaler – och ser marginalerna som objekt för åtgärder, utan
snarare bör vi hjälpas åt att röja undan hinder och orättvisor för att marginalen ska inkluderas i helheten.
Och hur omsätter man detta i handling? Hur ska vi tänka missionsarbete lokalt med ett minoritetsperspektiv? Hur inkluderar vi och synliggör? I
gudstjänster kan man göra missionsuppdraget tydligt bl.a. genom förbön och
kollekt. I församlingar där man firar gudstjänster som är särskilt riktade till
en specifik minoritet, antingen enspråkigt eller tvåspråkigt, kan man fundera
på val av kollektändamål ur minoritetsperspektiv. Just mission är ofta ett kärt
område för många att bidra till. Det kan handla om mission i andra länder
men även lokala ändamål med en tydlig anknytning till minoriteten i fråga.
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foto: gustaf hellsing/ikon

Kommunikation, varför ska vi arbeta på fler språk?
Om man vill sprida evangeliet i ord till språkliga minoriteter är det en självklar åtgärd att använda minoritetens språk. Detsamma gäller om man vill
lyssna in och lära av den språkliga minoriteten. Kommunikation är ett verktyg för att nå fram och för kommunikation med teckenspråkiga och nationella minoriteter gäller, som för alla andra, att lära sig använda rätt verktyg.
Kommunikation med en språklig minoritet som man inte har arbetat med
tidigare fordrar en väl genomtänkt handlingsplan. Sannolikt finns det en
kommunikationsklyfta mellan den nya målgruppen och församlingen. Därför måste en bro byggas och byggstenarna väljas noggrant, det sammanfogande murbruket likaså. Vilka strategier och vilka metoder bestämmer man
sig för? Vilka steg ska man ta?

Samråd är ett viktigt motiv, att göra
motparten till ett subjekt i saker som berör
henne eller honom.
De två första frågor man brukar få när man börjar agera för information
på minoritetsspråk är: varför? och på vilka språk? Sverigefinnar, samer, torne
dalingar, romer, judar och teckenspråkiga har särskilda rättigheter till sina
språk. Dessa rättigheter finns oavsett hur bra eller dåligt de behärskar svenska
– det handlar inte bara om att kunna göra sig förstådd, utan om språket som
kulturellt uttryck och något som funnits i Sverige under en mycket lång tid.
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tvåspråkighet – en viktig princip
När man har en enda särskild språklig minoritet som målgrupp är tvåspråkighet en viktig princip. Det finns flera anledningar. För det första kan
svenskspråkiga mottagare sprida ordet vidare till sina minoritetsspråkiga
grannar, vänner och släktingar när de ser den tvåspråkiga annonsen eller
artikeln. Spridningen mångfaldigas. Vidare uteblir eventuella misstänksamheter om textens innehåll när översättningen finns direkt till hands.
För det andra blir två- och flerspråkig kommunikation ett starkt ställningstagande för kyrkans flerspråkighet. Mottagare som läser två- eller flerspråkiga notiser blir varse om dessa språkliga gruppers existens. Samtidigt
tydliggörs deras ställning som en naturlig del av församlingen. Med hjälp av
aktiv flerspråkig information kan församlingen bilda opinion i sin omgivning och ge uttryck för sina värderingar. Man visar att församlingen verkligen är flerspråkig och flerkulturell. Med flerspråkighet kan församlingen
effektivt kommunicera och synliggöra en mångkulturell och mångspråkig
kyrka i närsamhället, och bli ett tecken för Guds rike som omfattar alla folk.
Flerspråkigheten i Svenska kyrkan har länge varit osynliggjord. Det kan därför finnas skäl att positivt särbehandla flerspråkigheten genom särskilda
kommunikationssatsningar. Företrädare för olika språkliga grupper bör
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synas och få en röst i kyrkans svenskspråkiga kanaler.

Flerspråkig information har en långt större betydelse än vad man anar.
Minoriteter kämpar dagligen mot osynlighet och marginalisering i samhället. Genom att uppmärksamma deras existens och bejaka deras kulturella
och språkliga identitet gör församlingen stor skillnad. Även korta tvåspråkiga texter och små annonser välkomnas och är en viktig bekräftelse för
minoriteter. Betydelsen av det kan inte betonas tillräckligt. Och det är inte
mycket som behövs.
Skillnaden mellan att vara innanför och utanför, eller mellan integration och
utestängning, handlar alltid om kommunikationsmöjligheter, eller brist på
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kommunikationsmöjligheter.

från objekt till subjekt
Samråd är ett viktigt motiv, att göra motparten till ett subjekt i saker som
berör henne eller honom. Vid interkulturella möten ska man ta hänsyn till
alla parters värderingar, språk och attityder. När man jobbar med att göra
minoritetsgruppen till subjekt kan man hitta resurser i minoritetsgruppen
som kan hjälpa till med exempelvis översättning, eller så hittar man en kommunikationsexpert inom språkområdet som församlingen kan anlita. Man
kan också engagera kompetenta frivilliga som kan finnas med i verksamhetens olika delar.
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medlemskommunikation
Innehållet i församlingens flerspråkiga kommunikation är naturligtvis densamma som den svenskspråkiga. När det finns tillgång till präst, diakon eller
annan medarbetare som behärskar språket i fråga så uppmärksammar man
det och informerar om det. Vidare upplyses det om eventuellt minoritetsspråkigt utbud, påtänkt eller pågående, såsom gudstjänster, grupper, konfirmandläsning, samtalsstöd, musikaliska aktiviteter, kaféverksamhet och
besökstjänst. Självklart når man en djupare förståelse av innehållet när det
sker på modersmålet.
Det kan vara värt att fundera över kanalval i kommunikationen, det är
inte säkert att du når fram till barn och unga via samma kanaler som till de
vuxna. Finns det t.ex. barnverksamhet är det klokt att ägna lite tid åt att
prata med barnen och deras föräldrar om hur de helst vill kommunicera.
En mer avancerad nivå uppnås när andliga texter, artiklar och liknande
som riktar sig till minoriteter ska kommuniceras. Stiften och den nationella
nivån har säkert texter att dela eller tipsa om, och den lokala målgruppen
är inte heller att glömma. Troligtvis vill de själva producera eller föreslå
lämpligt material. Egentligen spelar det inte så stor roll vad det är för texter.
Bekräftelsen, synliggörandet av språket har en långt större betydelse.
Den allmänna informationen om församlingen är självklart också viktig
för minoriteter. Väsentliga uppgifter, t.ex. kontaktuppgifter, gudstjänsttider
och parkeringsplatser samt församlingens vision bör göras tillgängliga på
lokala minoritetsspråk.
För medlemskommunikation gäller inte exakt samma förutsättningar
och kriterier som för icke-medlemmar. I kommunikationen med nationella
minoriteter behöver man i regel inte förklara vad Svenska kyrkan står för
eller hur den är organiserad lika utförligt som i kontakt med dem som är
nyinflyttade till Sverige eller är utövare av andra religioner.

Genuin ömsesidig kommunikation fungerar
som murbruk mellan olikfärgade stenar i det
gemensamma församlingsbygget.
svenskakyrkan.se – navet i kommunikationen
Det som skrivits ovan gäller för affischer, församlingsblad, tidningsannonser, broschyrer, Facebook och webbplatser. Beträffande de sistnämnda är
nationella nivåns flerspråkiga webbplats till stor hjälp. Även de flesta stiftskanslier har tagit beslutet att låta sin webbplats aktivt avspegla kyrkans
verkliga flerspråkighet. Församlingarna kan länka sina webbplatser både till
nationella nivån och till sitt stift. På det sättet kan de kommunicera minoritetsspråkigt med både kvalité och lätthet.
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visioner, strategier och mål
Kommunikationen består inte bara av information och samtal med
människor som uttrycker sina förväntningar och åsikter. Den hänger
samman med de allmänna syften och visioner som informatören har att
jobba utifrån, nämligen den lokala kommunikationsstrategin. Tar måldokumenten hänsyn till kommunikation med lokala minoritetsgrupper?
Vilka mål skulle församlingen kunna sätta i relation till dem?
Val av kommunikativt förhållningssätt gentemot minoriteter passar bra som samtalsämne för församlingens förtroendeorgan. För samrådsmöten med aktuella språkgrupper likaså. Ifall man aldrig tidigare
har arbetat med flerspråkig kommunikation skulle församlingen kunna
börja arbetet med en liten ursäkt. En gest av det slaget skulle kunna
frigöra oanade positiva krafter. Till stöd kan man använda Svenska kyrkans eget material inom området:
Enligt Svenska kyrkans kommunikationsplattform är våra kärnvärden
närvaro, öppenhet och hopp. Närvaro i det flerspråkiga arbetet kan
vara att komma en människa närmare genom att möta henne på hennes
hjärtas språk, på modersmålet. Svenska kyrkan är öppen och välkomnar var och en som söker sig till henne, troende, sökare, tvivlare, svensktalande, finsktalande, samer eller något annat. Vi kommunicerar på
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mottagarens villkor.

förvaltningsområden för finska, meänkieli och samiska
I första kapitlet ovan togs det upp vilka skyldigheter kyrkan har att
kommunicera skriftligt med personer som bor i förvaltningsområden för
finska, meänkieli och samiska.
Det är alltså en skyldighet, inte ett frivilligt åtagande. Även om det
gäller alla kyrkliga organ så blir frågan särskilt aktuell i församlingar
som verkar inom förvaltningsområden. Därmed bör dessa kyrkliga
organ ha en handlingsplan för hur man relaterar till skriftliga förfrågningar på dessa språk. Finns det en språkkunnig anställd som kan ta
sig an det uppdraget? Vill man anlita en översättare, i så fall vem? Vad
kostar det? Man bör budgetera medel och/eller personresurser för sådan
kommunikation.
Hur vet man om man ligger inom ett förvaltningsområde? Det går
lätt att se på www.minoritet.se. Där hittar man bland annat uppdaterade kartor där alla anslutna kommuner visas tydligt. På webbplatsen
finns även annan användbar information att tillgå, exempelvis om myndigheters skyldighet att informera om minoriteters rättigheter på språket
ifråga. Även Språkrådets webbsida är välfylld med användbar informa-
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Tips!

tion, www.sprakradet.se. Inte minst finns där kontaktuppgifter till översättare för de nationella minoritetsspråken.
På vilket sätt görs detta i församlingar inom förvaltningsområdena? Hur
lyckas man med relevant information på dessa språk, exempelvis på webben? En bra början är att samverka med kommunförvaltningen. De kan ge
råd vid informationsinsatser och hjälpa till med att skapa kontakter.
Varje kommun inom ett förvaltningsområde har något slags samrådsgrupp med representanter för minoriteten ifråga där man är med och tycker
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till om frågor som rör den egna gruppen. Församlingens medarbetare från

18 tips för bättre kommunikation
1. S
 tarta med att läsa Svenska kyrkans dokument Kommunikation på mottagarens villkor som går att hitta på Svenska kyrkans intranät.
2. I språklagen anges att ”[d]et allmänna har ett särskilt ansvar för att skydda
och främja de nationella minoritetsspråken” och ”[d]et allmänna har ett
63
särskilt ansvar för att skydda och främja det svenska teckenspråket.”
Informativa insatser där församlingen aktivt väljer att använda dessa språk
följer lagens anda på ett positivt sätt.
3. Tidningar och magasin för lokala minoriteter är bra annonsplatser.
4. A
 nvänd rätt kanal för rätt målgrupp. Ta t.ex. reda på vilka kanaler som är bäst
lämpade för kommunikation med barn och deras föräldrar.
5. M
 an kan dekorera församlingsblad och webbplats med korta bibelcitat på flera
språk. Det skulle ge många glada överraskningar och skapa samhörighet.
6. L åt en volontär som behärskar ett minoritetsspråk ansvara för en regelbundet
förekommande sida/artikel i församlingsblad eller på webbplatsen.
7. G
 ör en folder med uppgifter om medarbetare som talar andra språk än
svenska.
Ha den väl synlig på pastorsexpeditionen.
8. Ange på webbplatsen vilka språk personalen behärskar – särskilt präster.
9. A
 nvänd förstasidan för att tydligt hänvisa till information på ett minoritetsspråk som finns på webben eller i församlingsbladet.
10. Undvik nationsflaggor som knappdekoration i kommunikationen, eftersom
nationer oftast är flerspråkiga. Använd det minoritetsspråkiga ordet på
språket ifråga, t.ex. julevsámigiella för att syfta till det lulesamiska språket.
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gruppen bör finnas med i en sådan samrådsgrupp och kan då vara en länk
mellan församlingen och gruppen. Finns ingen medarbetare från gruppen så
kan man hålla kontakt t.ex. via kommunens kontaktperson.
Genuin ömsesidig kommunikation fungerar som murbruk mellan olikfärgade stenar i det gemensamma församlingsbygget. Flerspråkiga informationsinsatser kan stärka graden av delaktighet hos alla berörda. Man känner
sig inkluderad, relevant i sammanhanget. Det kan leda till djupare samhörighet i en vackert mångfasetterad helhet i Kristus.

11. Minoriteter som inte har besökt församlingen tidigare vill kanske hitta en
vägbeskrivning på webbplatsen. Se till att församlingens webbplats innehåller
adresser till alla församlingslokaler.
12. Samverka med andra församlingar eller stiftet rörande minoritetsspråkig
kommunikation.
13. Sätt upp tvåspråkiga affischer på anslagstavlor om aktuellt utbud och skicka
kopior till minoritetsföreningar eller deras språkrör för vidare spridning.
Ibland kan det finnas minoritetsspråkiga versioner av nationella kampanjer,
t.ex. julkampanjens finska affisch.
14. Minoritetsspråkiga närradiosändningar är en utmärkt kanal för information.
De brukar ha många åhörare i målgruppen.
15. Om församlingen ligger inom ett språkligt förvaltningsområde lönar det sig
att samarbeta med kommunen i minoritetskommunikation. Kanske kan man
göra gemensamma satsningar, både inom kommunikationsområdet och andra
områden som t.ex. diakoni och social verksamhet.
16. Be stiftet om hjälp med kommunikation inom förvaltningsområden.
Stiften har liknande skyldighet för skriftlig kommunikation enligt kyrko
ordningen. Därmed kan ni både samverka och få bra råd och tips om lokala
minoriteter som talar samiska, finska eller meänkieli.
17. Till församlingens kommunikationsstrategi kan man lägga till en handlingsplan
angående minoritetsspråkig kommunikation. Hur ofta, vilka språk, av vem,
i vilka kanaler osv.
18. På Språkrådets webbplats finns ett utmärkt verktyg för flerspråkig information att ladda ner eller beställa:
Vägledningen för flerspråkig information: www.sprakradet.se
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8 Minoritetsteologi
Den kristna teologin handlar om vårt förhållande till Gud och helighet.
Kärnan är befrielse, Guds omvälvande plan för att rädda oss. Minoritetsteologin skiljer sig en aning från majoritetens sätt att närma sig och bearbeta teologiska frågeställningar. Båda står på samma självklara och stadiga
fundament, glädjebudskapet om Jesu Kristi försoningsdöd. Båda utgår från
människans vardag, livsfrågor och längtan till frihet.
Det annorlunda består av ingången till evangeliet. Startpunkten på vägen
till försoningen, instruktionerna för stigen från start till mål. De rätta glasögonen, om man så vill, som gör att man ser specifika sår, drömmar och
hinder som känns igen av personer som tillhör minoriteter. Att man rör vid
ämnen som är brännande i deras liv här och nu. Minoritetsglasögonen som
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visar vilken typ av fångenskap man vill bli befriad från.
Han har sänt mig att frambära glädjebud till de betryckta och ge de förkrossade bot, att förkunna frihet för de fångna, befrielse för de fjättrade.

(Jes 61:1, jf Luk 4:18–19)

I föregående kapitel rörde vi vid frågan om befrielseteologi i samband med
bibeltexten här ovan och hänvisade också till missionsdokumentet Tillsammans för livet som talar om mission från marginalerna. Men det går inte
att dra likhetstecken mellan minoritetsteologi och befrielseteologi fastän det
finns vissa likheter.
Befrielsen är ett viktigt tema inom den kristna doktrinen och präglar
självklart också minoritetsteologin. Den sistnämnda bygger inte på politiskt
engagemang även om maktfördelning i samhället och möjligheter till inflytande tillhör de motiv som aktualiseras i sammanhanget.
Bibelläsning i minoritetskontext tolkar bibeltexter ur ett underkulturellt
perspektiv. Man fokuserar på minoriteters levnadsvillkor i samhället. Det
kan till exempel beröra identitet eller erfarenheter av utanförskap på grund
av etnisk eller språklig grupptillhörighet. Tonvikten är både diakonal och
evangelisk. Räddningen är av en inre karaktär, att bli av med känslor som
härstammar från osäkerhet, annorlundaskap och smärta. Målet är en positiv
självbild och relation med andra kristna. Vägen kan beskrivas med orden
genom bekräftelse till samhörighet, eller genom budskap till gemenskap.

Minoritetsperspektivet, fem punkter – en teologisk tolkning
Det bästa sättet att beskriva vad minoritetsteologi rör sig om är en teologisk tolkning av de fem punkterna som presenteras i kapitel 2. De är teman som gäller minoriteters levnadsvillkor och som förekommer ofta i minoritetstänkande.
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synliggörande – kärleken till nästan
Det finns välgrundade teologiska grunder för aktivt synliggörande av inomkyrkliga minoriteter. Från kärleken till nästan, som är central i den kristna
tron, växer vår uppgift att stödja dem som samhället inte märker så att de
får bli synliga delar av sin omgivning. Alla vi bär på ansvaret för att uppmärksamma deras längtan till helighet och omtanke. Guds gränslösa kärlek
blir levande när vi väljer aktiv acceptans som tillvägagångssätt.

Minoritetsteologi innebär att vi ser vikten av att
respektera och bekräfta den andra och har en
längtan efter att själva bli respekterade.
Den optimala situationen är att den lokala språkliga och etniska mångfalden avspeglas i församlingens verksamhetsutbud, informationsinsatser och
personalens sammansättning. Man har ett levande nätverk med kontaktpersoner till respektive minoritet. Då har synliggörandet lyckats.
värderingar – delar i kristi kropp
Minoritetsteologin vill komma med befrielse, kärlek och glädje. Det förutsätter en människosyn hos både minoriteten och majoriteten där alla grupper är likvärdiga inför församlingens grundläggande uppgift. Att man bereder
möjlighet för alla att få del av gudstjänst, diakoni, undervisning och mission
på sitt språk. Att alla får glädjas av möten med det heliga inom en välkänd
kontext som skänker trygghet. Att man finner en växtplats där det går att
mogna i tro och bli en viktig del i Kristi kropp.
Förutfattade meningar och fördomar tillhör vår mänskliga natur. En negativ attityd mot minoriteter innebär stämpling av människor som exempelvis
aggressiva, tjuvar, alkoholister, dumma, opålitliga. Listan kan göras lång.
Bland minoriteter cirkulerar skildringar om negativt bemötande från
majoritetens håll. Man delar dessa historier med varandra. Då förstärks de
och blir ett slags sanningar. Så småningom blir de byggstenar för både individuella och gemensamma världsåskådningar. Detta bör varje minoritetsgrupp, i sin utformning av teologin, upptäcka och ta ställning till. Dessa
sorgesamma berättelser påverkar människosynen, synen på skapelsen, synden, försoningen och på relationen med Gud.
bekräftelse – ömsesidig respekt
Bekräftelse och respekt hänger ihop. När jag respekterar en medmänniska
värderar jag henne lika högt som mig själv och anser bådas egenskaper
lika värdefulla. Minoritetsteologi innebär att vi ser vikten av att respektera
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och bekräfta den andra och har en längtan efter att själva bli respekterade.
Det har att göra med frågor om människors lika värde och med rättvisa.
Teologi växer ur specifika livssituationer. Den rådande kulturen ger ett
sammanhang för tänkandet och erbjuder vardagsexempel som åhörare eller
läsare känner igen. Bibeln läses genom gruppspecifika glasögon, utsmyckningen av kyrkolokalen är delvis kulturspecifik, liksom valet av psalmer i
gudstjänsten. Varje kultur har en unik ingång till den kristna läran, Bibeln
och tillbedjan.
Inbyggda strukturer i kultur och språk formar våra världsbilder. Att bli
bekräftad genom det yttre, t.ex. genom att ens kultur och språk blir respekterade och synliggjorda, påverkar på samma sätt vår teologiska reflektion.
maktförhållanden – rättvisa och befrielse
I relationen mellan stora och små grupper är inflytande alltid närvarande
som samtalsämne. Vi kan inte blunda inför det faktum att en minoritet alltid
hamnar i underläge i demokratiska strukturer. Av den anledningen betraktas maktförhållanden och sociala orättvisor inom minoritetsteologin som
omständigheter som påverkar människans syn på sin omgivning och på Gud.
Strävan efter rättvisa och befrielse intensifieras i maktlösa förhållanden.
Genom synliggörande av minoriteters existens samt lyhördhet för deras sårbarhet i många situationer kan helande processer påbörjas. Individer med
minoritetsbakgrund får upprättelse när kyrkan erkänner forna oförrätter
och förtryck. Det kan leda till befrielse från social marginalisering och isolering. På lång sikt kan det medföra ökad samhörighet och en känsla av
sammanhang.
från objekt till subjekt, från inbjuden till delaktig
– tron på kristus
Levande kulturmöten bygger på en relation mellan två eller flera likvärdiga
subjekt. Det innebär att församlingen inte enbart bör räcka ut en hjälpande
hand till minoriteterna utan se den utsträckta handen som ett ömsesidigt
givande och tagande.

Att utgå från sin egen kontext innebär inte att
distansera sig från majoriteten.
Ingen av parterna definierar de andra utan deras tillstånd. Alla individer
har rätten till självdefinition utan att bli objektifierade. När man tillämpar
principen om självdefinition på teologiska diskussioner i minoritetskontext
innebär det att varje individ kan skriva sin speciella teologi. Då använder
man sig av både det kulturella lagret av gemensamma mönster och egna
unika bilder.
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Man står på fast mark när man tolkar bibeltexter utifrån sin kontext. Det
kräver inte desto mindre ärlighet med både positiva och negativa erfarenheter: den egna gruppens glädje i sin särart och sammanhållning, men också
mobbning, utanförskap, förtryck, depression.
Men att utgå från sin egen kontext innebär inte att distansera sig från
majoriteten. Minoritetskulturen är naturligtvis den väsentliga husgrunden
för ett identitetsbygge och måste förbli så. Men bygger man murar kring den
hindrar man evangeliet från att kliva in. Ett kristet liv förutsätter samhörighet med alla kristna. Kristna gruppers inbördes relationer är som cirklar som
inte bara nuddar varandra utan går in i varandra. De delar en gemensam
kärna, Kristus som står i centrum för oss alla. Genom tron blir vi ett med
honom men förlorar inte vår identitet.
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Flerspråkig kyrka – intranät för Svenska kyrkan:
internwww.svenskakyrkan.se/flersprakigkyrka
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www.minoritet.se
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www.svenskakyrkan.se/kyrkaochsamhalle/sa-kan-kyrkan-stotta-dig

87

Fotnoter
1. Romani chib är ett samlingsnamn för alla olika varieteter av romani.
Översättningen av kyrkohandboken fokuserar på fyra varieteter:
kalderash, lovari, kaale och resanderomani.
2. Ramkonvention för skydd av nationella minoriteter och Europeisk
stadga om landsdels- eller minoritetsspråk.
3. Lag (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk, 2 §;
Språklag (2009:600). Även jiddisch är ett nationellt minoritetsspråk
men den används inte inom Svenska kyrkan.
4. FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.
5. Vägledningen för flerspråkig information, s. 13.
6. En introduktion till minoritets- och urfolksrättigheter.
7. De nationella minoriteterna är samer, sverigefinnar, tornedalingar,
judar och romer (som också inkluderar resande) och minoritetsspråk är
samiska, finska, meänkieli, jiddisch och romani chib
8. Lag (1999:1175) om rätt att använda samiska hos förvaltningsmyndigheter och domstolar och Lag (1999:1176) om rätt att använda finska
och meänkieli hos förvaltningsdomstolar och domstolar.
9. Lag (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk.
10. http://minoritet.se/forvaltningsomraden-for-minoritetssprak
11. Språklag (2009:600).
12. Rättigheter för döva och teckenspråkiga.
13. Diskrimineringslag (2008:567).
14. http://internwww.svenskakyrkan.se/flersprakigkyrka/rapporter
15. Tio sätt att stärka barn och unga.
16. En flerspråkig kyrka, del I, s. 10.
17. En flerspråkig kyrka, del I, s. 7. Se Lag (1998:1591)
om Svenska kyrkan, 1–2§.
18. En flerspråkig kyrka, del I, s. 14–17.
19. En flerspråkig kyrka, del II, s. 63–71.
20. KO, inledningen till kap 1.
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21. KO, 2 kap 1 §.
22. KO, 57 kap 5 § punkt 2.
23. Våga vara minoritet och Tio sätt att stärka barn och unga.
24. FN:s konvention om barnets rättigheter.
25. KO, 36 kap 7 §.
26. Roth 2005, s. 112.
27. Ohlsson al-Fakir 2013.
28. Inkludering och försoning, s. 5.
29. Vitboken är ett samarbete mellan Svenska kyrkan och Umeå universitet
och kommer att ges ut under våren 2016.
30. När jag var åtta år 2016. Boken dokumenterar de s.k. nomadskolorna.
31. Lorenz & Bergstedt 2006, s. 28.
32. Från erkännande till egenmakt.
33. Jönhill 2012, s. 166.
34. Se Illman & Nynäs 2005, s. 94–98.
35. Roth 2005, s. 40.
36. Lag (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk, 5 §.
37. Ramkonvention för skydd av nationella minoriteter, art. 14.
38. Illman & Nynäs 2005, s. 165–166.
39. En flerspråkig kyrka, del I, s. 20.
40. En flerspråkig kyrka, del II, s. 48.
41. Översättningen görs till fyra olika varieteter av romani chib: kalderash,
lovari, kaale och resanderomani.
42. Psalm 792 i Den svenska psalmboken.
43. Lika olika som andra, s. 138.
44. Inkludering och försoning, s. 12.
45. Samiska frågor i Svenska kyrkan, s. 84.
46. KO, Första avdelningen, inledning.
47. KO, 2 kap. 4 §.
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48. Lorenz 2006, s. 126–127.
49. Mörtlund 2009.
50. Engvall 2012, 24.
51. Regeringens satsningar, s. 11.
52. När jag var åtta år 2016.
53. Franzén 2001, s. 55. Det Franzén beskriver handlar först och främst
om invandringssorg. Nationella minoriteter eller teckenspråkiga är inte
invandrargrupper och därför går det inte att direkt översätta hennes
teorier till dem, men vi ser tydliga paralleller mellan grupperna i frågor
som rör utanförskap och sörjandet av det gamla hemlandet, respektive
den kulturella grupp man separerats från om man flyttat bort från
gruppens kärnområde, t.ex. Sápmi, Tornedalen osv. (se Franzén 2001,
s.19–20). När det gäller den sverigefinska gruppen är en stor del både
invandrare och nationell minoritet och här fungerar Franzéns beskrivning fullt ut.
54. Oscarsson Ling 2012, s. 7.
55. Juopperi & Rekola 2009.
56. Tillsammans för livet, s. 3.
57. Tillsammans för livet, s. 8.
58. Gerdes, Hjalmarsson & Öjermo 2012, s. 19.
59. En flerspråkig kyrka, del II, s. 54.
60. Jönhill 2012, s. 87.
61. Kommunikation på mottagarens villkor, s. 1.
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63. Språklag (2009:600), 8–9 §§.
64. Se kapitel 2 ovan under rubriken Minoritetsglasögon.
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En kyrka – många språk

inspiration och stöd för flerspråkigt församlingsliv
Svenska kyrkan är en flerspråkig kyrka. Det betyder att kyrkan –
människorna – använder en mängd olika språk och har olika identi
teter som ofta är starkt kopplade till språk och kultur. Språk är inte
bara ett kommunikationssätt utan hör intimt ihop med identitet och
kultur. Även om man inte använder ”sitt” språk till vardags är det en
kulturbärare och en identitetsmarkör.
Den här boken tar upp flerspråkigheten i Svenska kyrkan med hänsyn
till Sveriges nationella minoriteter, urfolket samerna, och teckensprå
kiga. Svenska kyrkans församlingar har ett uppdrag att fira guds
tjänst, bedriva undervisning och utöva diakoni och mission på dessa
gruppers olika språk, även där representanterna för de olika språk
liga grupperna inte är så många. En kyrka – många språk är tänkt att
vara till stöd och inspiration i det arbetet.
Boken innehåller en förklaring av regelverken och ger ett viktigt per
spektiv på dessa grupper som språkliga minoriteter. I tur och ordning
diskuteras de grundläggande uppgifterna ur ett minoritetsperspektiv
med konkreta verksamhetstips till församlingsmedarbetaren. Avslut
ningsvis presenteras begreppet minoritetsteologi som har ett mino
ritetsperspektiv i ingången till evangeliet med försoning som start
punkt.
Huvudförfattare till boken är Satu Rekola, präst i Göteborg med lång
erfarenhet av flerspråkigt församlingsliv.
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