
 

Verksamhetsberättelse för Interreligiösa Rådet i Stockholm 2021 
 
Medlemmar 
Interreligiösa rådet i Stockholm (IRiS) hade under verksamhetsåret arton 
samfund/församlingar/föreningar som medlemmar och med följande representanter: Sveriges 
buddhistiska samarbetsråd, Eva Abrahmsén; Georgiska ortodoxa kyrkan, Shio Bitskinashvili; Finsk-
ortodoxa 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 
forum Sweden, 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, Marika Markovits; Islamiska shiasamfunden, Akil Zahiri.  

Sofia Nordin, Centrum för religionsdialog i Stockholms stift och sedan oktober 2021 Ingrid Burström, 
Sensus är adjungerad medlem / sekreterare i organisationen. 

Styrelse 
Efter årsmötet 2021 bestod styrelsen av Akil Zahiri (ordförande), Bahman Tofighian, Eva Abrahmsén 
(kassör), Kaj Engelhart, Mahmoud Khalfi, Ruth Michaeli, Sofia Nordin (ständigt adjungerad 
sekreterare), Banse Singh.  

Kamala Priya och Marika Markovits valdes som nya ledamöter i styrelsen.  

Ingrid Burström gick in i styrelsen som ny adjungerad sekreterare fr.o.m. oktober 2021. 

Årsmötet 2021 hölls över zoom på grund av Corona-pandemin. 

Styrelsen har hållit 7 protokollförda möten utöver det konstituerande styrelsemötet. 
Styrelsesammanträdena har ägt rum över zoom och fysisk (eller hybrid) i Katolska kyrkans lokaler i 
Gamla Stan, i Stora moskén på Södermalm, i Svenska kyrkans lokaler en på Själagårdsgatan och en i 
Storkyrkan samt i Sensus-lokaler i Medborgarplatsen.  

Styrelsen delade upp sig i fem arbetsgrupper under andra halvåret 2021 i syfte att sammanställa och 
bearbeta dem förslag och synpunkter som medlemmarna framförde under medlemsaktiviteten den 3 
juni. Akil Zahiri arbetade med frågan om medlemsaktiviteter, Banse Singh och Kamala Priya arbetade 
med frågan om relation med myndigheterna, Mahmoud Khalfi och Marika Markovits arbetade med 
frågan om relation med Stockholms kommun, Kaj Engelhart och Eva Abrahmsén arbetade med 
frågan kris och utsatthet och Bahman Tofighian och Ruth Michaeli arbetade med frågan om Skolan. 
Varje grupp fick presentera sina förslag. Tanken är att dessa förslag som härstammar från 
medlemmarnas idéer och kommentarer ska användas av kommande styrelse som ett underlag för 



IRiS framtida arbete. Sammanställning av varje grupps presentation är bifogad som en bilaga med 
denna verksamhetsberättelse. 

Arbetsutskottet, som bestod av Sofia Nordin och Kamala Priya planerade för medlemsaktiviteten den 
3 juni och arbetsgruppen som bestod av Ingrid Burström, Kaj Engelhart, Akil Zahiri och Kamala Priya 
har planerat medlemsträffen i februari 2022. 

 
Hemsida 
Under verksamhetsrådet har IRiS informerat om sina medlemsträffar på sin hemsida. 

 

Medlemsaktiviteter 
Den tredje juni 2021 anordnade IRiS en digital medlemsaktivitet. Deltagarna fick möjlighet att lära 
känna varandra och utbyta erfarenheter kring samfundslivet under den pågående pandemin. 
Medlemsaktiviteten utgjordes av en workshop där deltagarna delades in i 5 olika grupper. Varje 
grupp fick en specifik frågeställning att diskutera sinsemellan. Frågorna som diskuterades var 
exempelvis hur man ska agera i en kris och stödja varandra, hur IRiS kan bidra till Stockholm stad, 
vilka målsättningar IRiS ska arbeta utefter samt vilka typer av medlemsaktiviteter medlemmarna 
önskade se framöver. Efter gruppdiskussionerna samlades hela gruppen och redovisade sina punkter. 
Den färdiga handlingsplanen överlämnades sedan till IRiS styrelse. Representanter från 14 av 18 
trossamfund deltog i denna aktivitet, totalt var vi 25 personer samlade. 

Den 20 februari 2022 anordnade IRiS en medlemsträff på plats i Sensus lokaler i Medborgarplatsen. 
Det var först efter en längre tid - på grund av Corona pandemin - då medlemmarna kunde träffas 
fysisk och lära känna varandra samt utbyta erfarenheter. Medlemsträffen innehöll ett föredrag av 
Naturvetaren och miljöaktivisten Pella Thiell som pratade om projektet ”Ekocid”. Detta projekt 
strävar efter att ekocid (ecocide) – ekomord, eller storskalig miljöförstöring – ses som ett 
internationellt brott. Detta skulle göra det möjligt att väcka åtal för brott mot naturen vid 
Internationella brottmålsdomstolen i Haag (ICC). Frågan är högaktuell och viktig. I medlemsträffen 
fick deltagarna även höra två konkreta exempel från två församlingsmedlemmar nämligen ISCKON 
och ISS som berättade om sitt arbete med klimatfrågan i respektive församling. Medlemsträffen 
innehöll ett Workshop som leddes av Sofia Nordin. Medlemmarna fick besvara tre frågor ur 
föredraget och därefter sammanfattades träffen av medlemmarna. Deltagarna var överens om att 
tanken med lag mot Ekocid är väldigt viktigt och visade sitt stöd för detta projekt. I styrelsemötet den 
22 februari beslutade IRiS styrelse att via en motion, föreslå till kommande årsstämman att IRiS ska 
skriva under och visa sitt stöd för Ekocid. Motionen kommer att läggas fram i årsmötet som ska hållas 
den 22 mars 2022. 

 

Kontakt med kommunen 
Verksamhetsåret har präglats av Coronapandemin och kontakten med kommunen har varit 
avvaktande. Styrelsen diskuterade möjligheten att ta ny kontakt med kommunen efter valet 2022 i 
syfte att träffa representanter från olika partier.  
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