Glimt fra konferencen ”Jeg var fremmed - og I blev bange for mig”
En masse glade mennesker, gode samtaler på tværs af 23 nationaliteter, afrikansk fællessang,
international evensong og kinesisk morgenbøn, bevægende livsfortællinger og foredrag med
international vidvinkel om tro, frygt og fremmedhed, kristne-muslimske relationer set fra
Mellemøsten, kristnes bøn i internationale konflikter og en afrikansk psykologs erfaringsnære
oplæg om betydningen af empati i mødet med traumatiserede flygtninge. Det var nogle af de
mange indtryk, som deltagerne i Tværkulturelt Centers forårskonference rejste hjem med efter
to dage i Fredens Kirke i København i marts.
"Jeg var fremmed - og I blev bange for mig: Tro, frygt og håb i en migrationstid." Det var
temaet for en række oplæg ved konferencens to hovedtalere, den syrisk-fødte interfaith
specialist Chawkat Moucarry fra London og den afrikansk-fødte psykolog Olu Robbin-Coker fra
Holstebro.
Kristne må indstille sig på at leve sammen med muslimer fremover - også i Vesten. Og det er
ikke et skræmmende scenario, men derimod en enestående mulighed for at vise muslimer den
kristne tro i ord og handling og sikre dem de samme rettigheder, som vi ønsker for os selv,
herunder religionsfrihed.
Det understregede Chawkat Moucarry og opfordrede Vestens kristne til at gå tilbage til
de bibelske skrifter: "Den fremmede omtales over 100 gange i Det gamle Testamente. Her
møder vi Guds hjerte for den fremmede. Frygt for den fremmede imødegås bedst ved
at mødes og opbygge en-til-en relationer. Og så skal vi huske, at ingen er fuldkommen. Vi er
alle syndere og må lære at leve med hinanden."
I to foredrag om flygtninges reaktioner på sorg, tab og traumer pointerede Olu Robbin-Coker
vigtigheden af at investere i det enkelte menneske, der befinder sig mellem fortiden med alt
det velkendte og en ukendt fremtid: "Alle flygtninge kommer med en fortid. Som medvandrere
kan vi hjælpe med at bygge bro mellem fortiden og fremtiden. Vis tillid og søg efter det bedste
i det andet menneske. For den enkelte flygtning kan det gøre en verden til forskel."
På konferencen fortalte fem flygtninge og asylansøgere deres personlige historier om tro og
håb i et nyt land. En af dem var en ung kristen ortodoks eritreaner, der havde genfundet sin
kristne tro som 17-årig i en militærlejr og i troen fundet styrke til at hjælpe andre under
flugten over Middelhavet i en overfyldt fiskerbåd, der fik motorstop på vej fra Libyen til Italien.
"Derude på havet var det min tro, der gav mig håb," understregede han.
En sognepræst, der har sin gang på et lokalt asylcenter, var særlig glad for de personlige
beretninger: "Livshistorierne var meget stærke. Ude på centret tager det lang tid at komme
dertil, hvor folk er villige til at dele på det niveau. Her fik vi ny forståelse for, hvad de
mennesker, der kommer her, har oplevet."
Den velbesøgte konference samlede 125 deltagere fra hele landet,
der repræsenterede en mangfoldighed af sprog, kirketraditioner og personlige erfaringer fra
tværkulturelle møder i Danmark og udlandet.
_________________________________________________________________________
Tværkulturelt Center anbefaler:
---------------------____________________
Olu Robbin-Coker er en levende og engageret foredragsholder, der med et glimt i øjet
formår at formidle sin faglige viden og menneskelige indsigt som psykolog, så han fanger
både danske og nydanske tilhørere. Han har et godt blik på sig selv og en overbevisende evne
til at bringe egne erfaringer i spil, så de understøtter væsentlige pointer. Med sin solide faglige

ballast, internationale erfaring og personlige oplevelse af at komme til Danmark som
indvandrer har han ganske særlige forudsætninger for at fungere som brobygger og
kulturformidler i en tid, hvor der er meget brug for nye fortællinger om flygtninge, migranter
og integration. Vi kan på det varmeste anbefale Olu Robbin-Coker som en vidende og dygtig
formidler med blik for det enkelte menneske i svære livssituationer.

