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Dialog. Der er FN’s 
World Interfaith Har-
mony Week i Køben-
havn i denne uge. 
Vesterbro er selvfølge-
lig også med.

Af Finn Edvard
Foto: Dan Møller

Mere end nogensinde før er 
det nødvendigt med samtale 
og forståelse mellem de for-
skellige trosretninger.

Især i disse år hvor f.eks. 
rigtig mange muslimer sø-
ger til Europa for at finde en 
bedre tilværelse her og for at 
undgå at blive part i de mange 
stridigheder, der finder sted i 
Mellemøsten. 

Talrige eksempler på religi-
øs intolerance, f.eks. over for 
kristne og jøder i flere lande, 
viser, at der er behov for mere 
forståelse mellem de forskelli-
ge trosretninger.

Indtil 7. februar fejres FN 
World Interfaith Harmony 
Week over hele jorden, også 
i København og på Vesterbro, 
hvor mennesker fra forskellige 
trosretninger går sammen om 
at fejre det forhåbentligt frede-
lige møde. 

 Nu - knap et år efter de 

afskyelige mord på Dan Uzan 
og Finn Nørgaard - går men-
nesker fra forskellige trosret-
ninger sammen for at fejre et 
mere fredeligt møde og for 
at vise, at der også kan være 
harmoni, respekt og glæde 
mellem troende fra forskellige 
trosretninger. 

Vi er ikke fjender
- Det er vigtigere end nogen-
sinde at vise, at troende fra 
forskellige trosretninger ikke 

er fjender, og at religiøs for-
skellighed er en rigdom og 
ikke en trussel, siger Anna 
Eskelund, formand for den 
interreligiøse forening Tro i 
Harmoni i forbindelse med 
FN World Interfaith Harmony 
Week 2016, som fejres i Kø-
benhavn med hele 12 interre-
ligiøse arrangementer.

- Det er essentielt, ikke bare 
for den enkelte troende, men 
også for Danmarks sammen-
hængskraft, at vi ikke dæmo-

niserer og ekskluderer hinan-
den på baggrund af tro, siger 
Anna Eskelund.

Baggrunden for ugen 
World Interfaith Harmony 
Week blev oprindeligt foreslå-
et på FN Generalforsamlingen 
23. september 2010 af Kong 
Abdullah II af Jordan.

Mindre end en måned se-
nere, 10. oktober, blev for-
slaget enstemmigt vedtaget af 
FN. 

Siden da er World Interfaith 
Harmony Week globalt blevet 
fejret i den første uge i februar.

Første gang i 2011
I 2011 blev ugen fejret første 
gang i Danmark, hvor repræ-
sentanter fra forskellige tros-
retninger mødtes i FN For-
bundets bygning til samtale 
og et fælles måltid.

Fra 2012 og fremad har 
den interreligiøse forening Tro 
i Harmoni lavet forskellige ty-

per arrangementer for at fejre 
ugen. 

I 2016 byder forenin-
gen i samarbejde med reli-
giøse institutioner, NGO’er 
(non-governmental organiza-
tions) og private velkommen 
til et stort program. 

Vesterbro er med
På Vesterbro er der således 
fællesspisning og højskoleaf-
ten i Mødestedet i Valdemars-
gade 14 fra kl. 18-21 torsdag 
4. februar. 

Det koster ikke meget, hvis 
man ønsker at spise med, in-
den deltagerne tager fat på 
aftenens emne: dialog mellem 
de forskellige trosretninger.

- Har du lyst til at vide mere 
om, hvordan mennesker, der 
tror på noget andet, tænker? 
Har du lyst til at være i dialog 
frem for at grave grøfter eller 
bare kigge på afstand?

- Kom til højskoleaften i 
Mødestedet med oplæg fra 
hhv. muslimer og kristne og 
efterfølgende summemøder 
og hygge, lyder opfordringen 
fra arrangørerne.

Ugen sluttes af på søndag 
med et fakkeltog kl. 17.30, 
der går fra Helligåndskirken 
til rådhuspladsen.

Flere trosretninger går sammen
Anna Eskelund i samtale med 
rabbiner Jair Melchior.
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