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’Imamen och Pastorn’
lanserades i FN’s
högkvarter i New York
2007 och har blivit
prisbelönt i Paris.
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Visning av ’Imamen och
Pastorn’ i Juba, södra
Sudan, november 2010
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Medarrangörer
Svenska Muslimer för Fred och Rättvisa (SMFR), Nigerianska
Diaspora i Sverige (NIDO), Somaliska riksförbundet i Sverige, Ibn Rushd, Sensus
Stockholm, Kista folkhögskola, Life organisation (Sefina), Nigerias Ambassad, Kvinnor
for Fred, Sabrie Communication.
Sponsorer: Kista Folkhögskla, Rinkeby Fokets Hus, Intergame, Stokken-Snabbtryck.

Forna fiender bygger fred
Stockholm 14 - 16 mars 2011

Broar mellan motsatser
Pastor James Wuye och Imam Muhammad Ashafa kommer
från samma område, Kaduna i norra Nigeria. I åratal bekämpade de och
deras anhängare varandra i bittra fejder. James Wuye förlorade sin högra
hand i dem och Muhammad Ashafa flera av sin familj. 1995 fördes de av
olika omständigheter samman, och så småningom ledde det till en
mycket oväntad försoning. Sen dess har de använt sina erfarenheter till
att bidra till försoning och fred i situationer med religiösa, etniska och
sociala konflikter som gång på gång hotar att leda till våld. De har gjort
det i sitt eget land men också i andra delar av Afrika, bl a Kenya och
Sudan, och deras insatser har efterfrågats i Europa, Amerika, Asien och
Australien. Deras arbete har uppmärksammats på många sätt De har
mottagits i olika parlament och universitet. I juni 2010 tilldelades de båda
hedersdoktorat vid Glasgow universitets teologiska fakultet i Skottland
Två dokumentärfilmer har gjorts om deras arbete. Den första,
’Imamen och Pastorn’ premiärvisades i FN i New York. Den har visats
av TV i många länder. SVT har visat den både i SVT 1 och Kunskapskanalen. Den nya
dokumentären, ’An African
Answer’ handlar om deras
insatser för att hela såren i
västra Kenya, som upplevde
förödande stammotsättningar

Program i Stockholm
Offentlig filmvisning
16 mars kl 18.00

”Imamen & Pastorn”
(Svensk text)

Kom, möts och deltag i

Rinkeby Folkets hus, Stora salen.
Fri entré, seminar på engelska,
viss översättning till svenska.
Insamling till förmån för Fred i Afrika.

Nordiskt initiativ för försoning och fred

Men de flesta av oss vet om var det behöver byggas upp på nytt och
byggas starkare också i vår egen närhet - i familjen, med vänner, på
arbetsplatsen, i affärslivet, politiken.
Muhammad Ashafa och James Wuye slåss med samma utmaningar, i de
situationer dit de blivit ombedda att göra en insats. Men också i sin egen
relation – som de berättar om i *Imamen och pastorn*

Försoning där det behövs
Imam Ashafa och pastor
Wuye har inbjudits till
Finland, Norge och Danmark
efter besöket i Sverige.
T.h. Workshop för
överbryggande av
stammotsättningar i Kenya

Alan Channer

Tillit och förtroende lägger grunden för ett fungerande samhälle. Runt om i
världen får människor lida när den undergrävs med konflikter och ofta
förödande våld som följd. Ofta ser vi konsekvenserna bättre på avstånd .
Sverige har i hög grad förskonats från mycket av vad andra länder fått
genomgå och gör mycket för att lindra och läka i andra delar av världen .

