
Tankar från Religions for Peace Youth Seminar 2015  i Castel Gandolfo 
 
 
Samtidigt som Religions for Peace höll konferens för Europas religiösa 
ledare med temat From fear to trust hölls också, några våningar ner, ett 
seminarium för Europas yngre initiativ för religiöst fredsarbete. Det var 
belgare, bosniaker, serber, svenskar, marockaner, finnländare och 
ungrare; kristna, muslimer, ateister, buddhister, judar, sikher och bahá’i. 
Alla mellan 16 och 30 år, de flesta med erfarenheter från olika 
frivilligorganisationer. Det blev en väldigt intensiv och intressant vecka. 
 
Innan jag åkte kände jag mig osäker, nervös inför ett sammanhang där jag inte 
visste om de normer jag är van vid hemma – till exempel feminismens givna 
utgångspunkt i den offentliga debatten – skulle vara lika självklar i detta nya 
sammanhang. Jag var också orolig för hur olika religioners eventuella 
sanningsanspråk skulle hanteras. Och hur skulle jag känna mig, som 
västerländsk kristen, vars religions utövare har förföljt andra, och vars kultur 
ofta sätter sig i ett patroniserande överläge över andra sätt att tänka?  
 
När det väl började blev jag ganska förvånad 
över hur lika vi var och hur lika vi tänkte. 
Feminismen visade sig även här vara en 
utgångspunkt, även om diskussionen ser 
annorlunda ut i Sverige. Exempelvis tog jag 
vid ett tillfälle upp patriarkatet och 
hegemonisk maskulinitet som några av 
krigets grunder – då fick jag svar från en man 
som tyckte att vi också måste tänka på de 
krigande amazonkvinnorna. Jag fick ingen 
chans att svara men hade gärna gått in i en 
djupare diskussion om strukturer och makt. 
 
Det var återkommande att sådana mer 
djupgående och problematiserande 
diskussioner inte gavs nog med rum. 
Seminariet bestod av oändliga workhops som 
inte särskiljde sig nämnvärt från varandra; de 
hade ingen tydlig struktur eller utveckling och 
schemat ändrades godtyckligt och ofta. Så tyvärr fick jag inte med mig särskilt 
mycket konkret material att arbeta med på hemmaplan. 

 
Vi var vid flera tillfällen med uppe i 
konferensen From fear to trust, även där 
tycktes de vackra tomma orden 
dominera. Men det fanns flera 
intressanta inslag, bland annat från 
muftin Mustafa Ceric som talade om 
delandets etik och det enorma i 
mänskliga handlingar: ”We are like 

En kväll fick jag vara med när hinduerna hade bön. 
Detta är Sujeevan från Sverige som ber. 

Här svarar de muslimska representanterna 
på frågor om sin tro. 



dissatisfied Gods who don’t know what we want to do with our power”. Vi fick 
också en förmiddag att presentera ungdomarnas synvinkel på olika frågor, och 
jag fick äran att representera de kristna med reflektioner över min tro. Förslagen 
vi kom med – som att till högre grad inkludera de unga i beslutsfattandet – togs 

emot med entusiasm. 
 
Det vi sysslade med var nog inte så 
mycket fredsarbete i teorin som i 
praktiken. Under veckan fylldes jag av 
heligt avund vid så många tillfällen och 
fick dessutom tillfälle att prata om min 
tro på ett nytt sätt: istället för att få frågor 
från icke-troende, var det nu andra 
troende som undrade nyfiket om min 
religion. 
 
Jag delade rum med en muslimsk kvinna 
från Belgien som jag nu räknar som en 

riktigt god vän. Jag lärde mig massor av henne: dels när vi pratade om religion 
och när vi bad tillsammans, och dels när vi pratade om vanliga saker som kärlek 
och framtiden. Hon studerar juridik och islam och jag är övertygad om att hon en 
dag kommer att revolutionera världen. 
 
När seminarieveckan var slut åkte jag till Assisi för 
att pusta ut ett par dagar. Där träffade jag en brittisk 
man på en restaurang. Vi började prata lite, bland 
annat om hur gott vinet var. Till en början var det 
trevligt, men jag blev illa till mods när han visade sig 
vara otrevlig mot personalen och hade en allmänt 
förnedrande attityd. Han berättade om sina affärer 
och sin rikedom och nynnade hånfullt ”All you need is 
love, baparababa”, och förklarade för mig att jag som 
förespråkade kärlek inte hade förstått något om 
världen. Han drack sitt vin i två klunkar som om det 
vore vatten (där och då förstod jag historien om när 
Jesus förvandlade vatten till vin). När mannen sedan 
började tala om flyktingkrisen frågade han mig om 
jag verkligen inte tyckte att det var farligt att Belgien 
nu bestod av 30% muslimer.  
 
Jag blev så nöjd över att kunna svara att jag på inget 
sätt höll med honom: att riktigt goda vänner till mig 
var muslimer från just Belgien och att de var bland de bästa människor jag mött. 
Han blev upprörd, betalade sin nota och gick. 
 
Den kvällen förstod jag hur mycket detta seminarium faktiskt betydde. 
 
Rebecca Klitgaard Nelsson, 7 november 2015 
 

Det här är jag och min rumskamrat Lina från Belgien 
framför Petrikyrkan i Rom. 

Jag träffade Krista Autio och Annika Foltin som 
representerade WSCF i den stora konferensen 
"From fear to trust". 


