
Den 9. nordiske religionskonference for de nordiske folkekirker i Helsinki 27.-29. 
oktober 2021  
Ved Michael Markussen , der deltog på konferencen på vegne af Stiftstudvalget i Haderslev Stift for 
Migrantsamarbejde og Religionsmøde sammen med Kirsten Münster  
”Er multi-religiøst samarbejde the ”Tipping Point” i forsvaret for menneskerettigheder?” spurgte professor 
Azza Karam (generalsekretær for organisationen Religions for Peace) i sit indlæg ved CORE Forums 10 
års jubilæum (Det nationale forum i Finland for samarbejdet mellem religionerne). Verdensreligionerne er 
garant for menneskerettighederne, svarede Azza Karam med den største 
selvfølgelighed. Uden religionerne, havde vi ikke menneskerettighederne. Som dansk deltager var det helt 
underligt, at der ikke blev stillet de sædvanlige kritiske spørgsmål, såsom hvordan det forholder sig med 
religionernes fokus på gruppen og fællesskabet i modsætning til menneskerettighedernes fokus på 
individet.  
Dr. Mulki al-Sharmani, associeret professor ved islamiske og mellemøstlige studier i Helsinki fulgte op på 
indlægget fra Azza Karam med pointer fra især feministisk teologi, og senere fulgte en god diskussion 
med os konferencedeltagere. Yaron Nadbornik, formand for det jødiske samfund i Finland og medlem 
af CORE´s bestyrelse fremhævede betydningen af ”venskab” imellem aktørerne i det multikulturelle 
arbejdsfællesskab som et afgørende ”drive” i de fælles bestræbelser på mere fred i samfundet.  
CORE konferencen bød også på indlæg ved Finlands ”kirkeminister” som pointerede, at religionerne 
fortjener et bedre ry som fredsmagere, end de havde i offentligheden. Den internationale tendens til efter 
World Trade Tragedien at se religionernes ”terrorpotentiale” fremfor deres fredspotentiale 
er også nærværende i Finland.  
Samme dag var vi på pilgrimsvandring i Helsinkis gader. Byen har været hovedstad i knap 200 år, da 
russerne byggede den op i begyndelsen af 1900 tallet, inden Finland blev selvstændigt i begyndelsen af det 
20. århundrede. Det gjorde indtryk, da vi stoppede op foran den bygning, som rummer Helsinkis største 
moske. Der var ikke så meget som ét eneste skilt på bygningen, der indikerede, at hér lå Helsinkis store 
moske. Det muslimske samfund er bange for synlighed, svarede vores pilgrimspræst. Andelen af mennesker 
med muslimsk baggrund i Finland udgør cirka 2 % og det var tydeligt, at Finland som helhed har langt igen, 
når det handler om at se og anerkende islam som en legitim aktør i samfundet. Som den lutherske biskop 
af Espo, Kaiser, på Core konferencen fremhævede tidligere på dagen, ville hun gøre sit til at islam skulle 
mere på banen som en ligeværdig religionspartner i det finske samfund.   
Synlig anerkendelse af mindretal er langt fra fremmed for det finske. Foruden finsk er svensk det officielle 
sprog og alle officielle skilte og vejnavne er på finsk og svensk.   
Finland har to nationale kirker, som foruden den lutherske finske majoritetskirke tæller den ortodokse 
kirke, som er meget synlig i den finske hovedstad med den store ortodokse katedral i byen.   
Et besøg og fortælling om arbejdet i Kampens Kapell gav indblik i det skønneste centralt placerede kapel 
midt i Helsinki med 350.000 årlige besøgende (før Corona). Kampens Kapell er samtidig en fortælling om et 
samarbejde mellem kommune og kirke, hvor kirkeligt ansatte arbejder sammen med kommunale 
socialarbejdere om at møde de mange besøgende og tilbyde samtale og om nødvendigt konkret hjælp.  
Centralt i Helsinki ligger ligeledes Tempelpladsens kirke (1969), som er hugget ind i bjerget, hvorved der er 
skabt en unik atmosfære i det rå klippekirkerum, som er overdækket med et rundt tag af 
kobber og lysindfald rundt i toppen. Tempelpladsens kirke kan noget med sine rå klippevægge, hvor vandet 
nogle steder løbe ned af væggene og trækker grønne og brune striber, som binder sammen med taget af 
kobber. Nogle af os måtte tilbage til kirken flere gange i løbet af konferencen.  
Helsinki stift er for nylig delt i 2 stifter. Det nye stift dækker området Espo, hvor der er mange tilflyttere og 
borgere med anden etnisk baggrund.   
Vi besøgte det internationale mødested Trapesa i Espo som holder til inde på hovedbanegården. Med sine 
glasfacader kan de mange rejsende ikke undgå at lægge mærke til det store spisebord, som udgør den 
centrale nerve i arbejdet for Trapesas 4 fuldtidsansatte og deres 50-100 frivillige. Vi hørte om et stort og 
mangefacetteret tværkulturelt arbejde med fejring af højtider, pilgrimsvandring, udlån af lokaler til 



koranundervisning, betjening af borgere med ortodoks tradition i form af et ortodoks ”kapel” inde bagved 
i Trapesas lokaler, nødhjælpsarbejde i Rusland og meget mere. Et imponerende arbejde, som var 
finansieret af fondsmidler og derfor, som de sagde, fri til at stå ved sin religiøse overbevisning og praksis, 
som ellers kan være en udfordring, når man samarbejder med den religionsneutrale finske stat.  
Miriam Attias gav et foredrag om mekanismerne bag polarisering. Hvordan er de basale love og praksisser, 
når vi har en konfliktoptrapning. Kan man påvirke en ”provokatør” med gode argumenter og kontra news? 
Nej, vi skal derimod henvende os til ”provokatørens” store gruppe af mere tavse følgere, som er 
modtagelige for at blive mødt med andre fakta og ikke mindst et sprog, som taler til følelserne.  
Seniorforsker for Finlands Church Aid, Marko Juntunen har i en årrække boet og arbejdet i Marokko og Irak 
og fulgt grupper af flygtninge i finske multikulturelle boligområder. Vi taler, sagde Juntunen, ofte om at 
indvandrerede har en dobbelt identitet, som om de er spændt ud imellem det finske og deres hjemland. 
Men virkeligheden er langt mere differentieret. Vi ved fra forskningen, at mange indvandrere har en 
diversitet indenfor diversiteten, som jeg vil kalde for ”gadens diversitet”. Disse finner med 
indvandrerbaggrund bevæger sig ubesværet rundt i mange forskellige miljøer, etniciteter, hovedstæder og 
positionerer sig løbende for at få de bedste betingelser i livet. Vi må blive langt bedre til at lytte og være 
ydmyge for en kompleksitet i deres vilkår, som når vi umiddelbart ikke forstår, hvorfor folk fra den samme 
familie i Irak kommer til Finland som flygtninge med 30 år mellemrum. Medierne forstår mange gange ikke, 
hvordan ét familiemedlem kan tage fra Finland og være på ferie i den selvsamme by i det meget utrygge 
Irak, hvor der måske lige er kommet et andet familiemedlem fra, som har fået ophold som flygtning i 
Finland. Men der er altid gode grunde, såsom at et ældre familiemedlem tilbage i det dysfunktionelle Irak 
har brug for, at et familiemedlem fra Finland yder hjælp i en måneds tid for så at rejse tilbage.  
Det var givende at se konkrete projekter, deltage på en konference som COREs 10 års jubilæum, høre 
eksperter og samtidig var det største aktiv de mange snakke, som var imellem  os konferencedeltagere fra 
de nordiske lande, hvor DK var repræsenteret med 10 deltagere, 1 fra Sverige, 2 fra Norge og 4-5 fra 
Finland.   
Alle lande aflagde landerapport. Fra Finland blev der fortalt om deres store arbejde med at formulere 
guidelines for 

det interreligiøse møde: https://julkaisut.evl.fi/catalog/Tutkimukset%20ja%20julkaisut/r/4265/view
mode=previewview, som vi helt sikkert kan blive inspireret af.  
Der blev henvist til Mika Vähäkangas: Context, Plurality and Truth: Theology in 
World Christianities https://portal.research.lu.se/en/publications/context-plurality-and-truth-theology-
in-world-christianities som et must.  
  
I Sverige er tonen på indvandrerområdet blevet tiltagende polemisk og hård. Der har været attentatforsøg 
mod ærkebiskoppen i den svenske kirke, og yderligtgående politiske kræfter er nu repræsenteret i det 
folkevalgte organ for den svenske kirke. Den delegerede fra den svenske kirke, Peter Lööv Roos lagde ikke 
skjul på sin bekymring over denne politisering af den svenske kirke kirke, som er under pres. Aktuelt  er der 
eksempelvis ikke nogen præst i Stockholm, som arbejder med religionsmødet. Peter anbefalede TED 

talken: The Danger of a Single Story (TED-talk) 
by Chimamanda Ngozi Adichie on Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=D9Ihs241zeg for at få 
en bedre forståelse for, hvordan polarisering er et internationalt fænomen, så radikaliserede svenske 
politiker nu kopierer radikaliserede politiker i ex. USA.  
  
Anderledes ser det ud i Norge, hvor Ivar Flaten og Dag Aakre aflagde rapport. Norge har p.t 6 officielle 
Kirkelige Dialogcentre, knyttet til hvert sit stift, såsom Drammen (venskabsby med Kolding i 
DK) og Jotunheim, som var repræsenteret ved de to norske deltagere. I Drammen Kirkelige Dialogcenter er 
der således ansat daglig leder og dialogpræst, konsulent til administration, integrationsdiakon og daglig 
leder af et ”Forandringhus”. Fra disse dialogcentre er der et aktivt engagement i lokale såvel som nationale 

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fjulkaisut.evl.fi%2Fcatalog%2FTutkimukset%2520ja%2520julkaisut%2Fr%2F4265%2Fviewmode%3Dpreviewview&data=04%7C01%7Cellen.helminen%40evl.fi%7C5b7db294122d423295b008d99ad4d4c2%7Ca609c794a48e43b2be34990f3b068db2%7C0%7C0%7C637711061158044497%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=oM9olEcA%2BL50h1vuJenrVB0ukB%2Fc6rVO%2FVXVO5CkkGw%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fjulkaisut.evl.fi%2Fcatalog%2FTutkimukset%2520ja%2520julkaisut%2Fr%2F4265%2Fviewmode%3Dpreviewview&data=04%7C01%7Cellen.helminen%40evl.fi%7C5b7db294122d423295b008d99ad4d4c2%7Ca609c794a48e43b2be34990f3b068db2%7C0%7C0%7C637711061158044497%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=oM9olEcA%2BL50h1vuJenrVB0ukB%2Fc6rVO%2FVXVO5CkkGw%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fportal.research.lu.se%2Fen%2Fpublications%2Fcontext-plurality-and-truth-theology-in-world-christianities&data=04%7C01%7Cellen.helminen%40evl.fi%7C5b7db294122d423295b008d99ad4d4c2%7Ca609c794a48e43b2be34990f3b068db2%7C0%7C0%7C637711061158024582%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=nOHm5%2FMGv7WSfURmStoUhI6VhBViGd0DTl%2FflotBeEE%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fportal.research.lu.se%2Fen%2Fpublications%2Fcontext-plurality-and-truth-theology-in-world-christianities&data=04%7C01%7Cellen.helminen%40evl.fi%7C5b7db294122d423295b008d99ad4d4c2%7Ca609c794a48e43b2be34990f3b068db2%7C0%7C0%7C637711061158024582%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=nOHm5%2FMGv7WSfURmStoUhI6VhBViGd0DTl%2FflotBeEE%3D&reserved=0
https://www.youtube.com/watch?v=D9Ihs241zeg


TLS (Tros og livsyttringsforaer), som ifølge de norske deltagere er en helt central religionsstemme i dagens 
norske samfund.  
Fra DK aflagde Anne Kirstine Brandt rapport og fremhævede især den proces, som Folkekirke og 
Religionsmøde har været igennem i de seneste par år, hvor man nu er ved at finde sit ståsted efter 
omorganisering.  
Den 10. nordiske religionskonference finder sted i marts 2023 i Norge.  
 


