Verksamhetsberättelse för Interreligiösa Rådet i Stockholm 2020
Medlemmar
Interreligiösa rådet i Stockholm (IRiS) hade under verksamhetsåret sjutton
samfund/församlingar/föreningar som medlemmar och med följande representanter: Sveriges
buddhistiska samarbetsråd, Eva Abrahmsén; Georgiska ortodoxa kyrkan, Shio Bitskinashvili; Finskortodoxa kyrkan, Christina Cedergren; Equmeniakyrkan, Jenny Dobers; Katolska kyrkan, Kaj
Engelhart; Bosniska Islamiska församlingen, Merzuk Hadziruskidovic; Forn Sed - Stockholms blotlag,
Emma Hernejärvi; Judiska församlingen, Ruth Michaeli; Stockholms moské, Mahmoud Khalfi; Hindu
Mandir Society, Pran Malhotra; ISKCON (International Society for Krishna Conciousness), Kamala
Priya; Gurdwara Sangat Sahib Tullinge, Banse Singh; Evangeliska Fosterlandsstiftelsen, Mia Ström;
Pingstkyrkan, Richard Svensson; Bahá’í-samfundet, Bahman Tofighian; Islams Ahmadiyya Församling,
Kashif Virk; Svenska kyrkan, Jerker Alsterlund; Islamiska shiasamfunden, Akil Zahiri. Sofia Nordin,
Svenska Kyrkan/Centrum för religionsdialog i Stockholms stift är adjungerad medlem.

Styrelse
Vid årsmötet 2020-05-26 valdes Akil Zahiri till ordförande. Övriga ledamöter valdes för en
tvåårsperiod: Eva Abrahmsén (kassör), Jerker Alsterlund, Kaj Engelhart, Mahmoud Khalfi, Pran
Malhotra, Ruth Michaeli, Sofia Nordin (ständigt adjungerad sekreterare), Banse Singh, Akil Zahiri.
Årsmötet blev senarelagt än ursprungliga planer på grund av Corona pandemin och hölls över zoom.
Styrelsen har hållit 6 protokollförda möten utöver det konstituerande styrelsemötet.
Styrelsesammanträdena har ägt rum huvudsakligen över zoom, med undantag för ett fysiskt möte i
Stora moskén på Södermalm och ett i Katolska kyrkans lokaler i Gamla Stan. Arbetsutskottet, som
består av Eva Abrahmsén, Kaj Engelhart, Sofia Nordin och Akil Zahiri, har berett en policy om
uttalande samt planerat halvdagen för interreligiösa rådet i Stockholmsområdet den 25 oktober.
Styrelsen har utarbetat en policy för uttalanden med anledning av de terrorattentaten som hände i
Nice och Wien under hösten, där IRiS gjorde uttalanden samt parallellt diskuterat huruvida det var en
uppgift för rådet. Denna policy biläggs verksamhetsberättelsen.

Hemsida
Under april kommunicerade IRiS via hemsidan både hur de respektive samfunden agerar under
Corona krisen samt texter och böner till tröst och hopp i Corona tider. IRiS uppmärksammade också
den interreligiösa böndagen den 14 maj samt den masteruppsats som medlemmar i rådet har
bidragit till.

Broschyr
IRiS har under året tagit fram en egen broschyr. Broschyren har skickats till samtliga medlemmar för
spridning. Styrelsen framför ett varmt tack till Majid från Imam Ali Islamic Center som formgett
broschyren.

Medlemsaktiviteter 2020
Den 15 oktober hade IRiS medlemsaktiviten Scriptural Reasoning, interreligiös texttolkning, över
zoom. Sofia Nordin ledde tillfället, där vi började och avslutade i helgrupp och däremellan samtalade
i smågrupper. Temat för träffen var ansvar för miljön och klimatet. Flera medlemmar bidrog med
texter ifrån respektive traditioner. Syftet med aktiviteten var möjligheten att lära känna varandra
bättre och få möjligheten att upptäcka och fördjupa oss i varandras texter, utifrån temat.

Kontakt med kommunen
Året har präglats av Coronapandemin och kontakten med kommunen har varit avvaktande. Styrelsen
har ägnat hösten åt att planera en inbjudan till borgarråden under kommande år.

Utåtriktade aktiviteter
Under året har IRiS gjort två stycken uttalanden. Det första gjordes den 10 september i samband med
de koranbränningar som gjordes i Malmö och Stockholm. Delar av uttalandet lyder: ”IRiS medlemmar
står sida vid sida när någon av oss angrips. Tillsammans vill vi verka för fred och sammanhållning. Vi
uppmanar alla, troende såväl som icke-troende, att genom samtal och samarbete verka för att släcka
hatet.” Den andra uttalandet gjordes den 5 november med anledning av terrorattackerna i Nice och
Wien. Uttalanden publicerades på IRiS hemsida, samt spreds via de olika medlemmarnas samfund.
Den 25 oktober bjöd IRiS in interreligiösa råd i Stockholmsområdet till en gemensam halvdag. Bland
de 25 deltagarna fanns representanter ifrån IRiS olika medlemmar, ifrån Vantör, Järfälla och
Botkyrka. Sveriges Interreligiösa Rådsordföranden Shahram Mansoory deltog även. Syftet med
halvdagen var att lära känna varandra, byta erfarenheter och stödja varandra under Corona tider.
Sonja Esselius som är författaren till uppsatsen där medlemmar ur IRiS har deltagit kom och föreläste
utifrån hennes uppsats ”How do religion and a religious dialogue foster social cohesion? A study of
the Inter-religious Council of Stockholm”. Under eftermiddag bjöds det på mackor och fika. Antologin
Fred i religionens namn! och den nytrycka engelska upplagan Peace in the name of religion! delades
ut gratis. Ett särskilt tack till Katolska kyrkan som låt sin lokal i Gamla Stan stå till vårt förfogande.
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