Sveriges interreligiösa råd publicerar på söndagen den 25e oktober ett uttalande i
Dagens Nyheter om flyktingsituationen i Sverige och världen. I uttalandet
medverkar många av landets företrädare för de religiösa organisationerna och
samfunden i Sverige.
I våras agerade religionerna i Sverige, genom Sveriges interreligiösa råd, gemensamt
mot hat och för fred i kampanjen Vägra hata! . Behovet av att påminna om varje
människas lika värde och värdighet och om vårt ansvar för varandra har inte blivit
mindre sedan dess.
-

Dagligen ser vi hur det förekommer våld i religionens namn, men också ett hat
och våld mot religionerna, där oskyldiga ständigt blir offer. Vi vill ta avstånd från
dessa handlingar, visa solidaritet men också visa på samförstånd mellan
religionerna, för försoning och för fred, frihet och rättvisa, säger Elias Carlberg,
samordnare Sveriges interreligiösa råd

Sveriges interreligiösa råd arbetar för att främja och skapa förutsättningar för
interreligiöst samarbete i Sverige. Att med lyfta fram religionens roll i fredskapandet och
samförstånd i samhället. Det är viktigt för rådet att vara en röst i det offentliga samtalet
om etik och andlighet och att utgöra en enad röst gentemot antisemitism, islamofobi och
annan religionsfientlighet. Samt att stärka friheten till religiös tro och utövning –
individuellt och i gemenskap.
Medverkande i uttalandet som publiceras den 25 oktober.
Ute Steyer (Rabbin Judiska församlingen Stockholm), Anders Arborelius (Biskop
Stockholms katolska stift), Genzabra Salwan Alkhammas (Mandeiska Sabeiska
samfundet), Sudhagar Ragupathy (Talesperson Hindu Forum Sweden), Maynard
Gerberg (Kantor Judiska centralrådet) ,Örjan Widegren (Svenska Bahá´.í-samfundet),
Benjamin Atas (Ärkebiskop Syrisk ortodoxa kyrkan), Jaspal Singh (Sikhiska
församlingen), Lasse Svensson (Kyrkoledare Equmeniakyrkan), Bhante
Dhammaratna(Vice ordförande Sveriges Buddhistiska samarbetsråd), Mustafa Setkic
(Bosniakiska islamiska samfundet i Sverige), Antje Jackelén (Ärkebiskop Svenska
kyrkan), Haider Ibrahim (Islamiska Shia Samfunden), Mustafa Tümtürk (Sveriges
Muslimska råd), Karin Wiborn (Generalsekreterare Sveriges kristna råd).
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