Uttalande från Sveriges Interreligiösa Råd till kampanjen Vägra hata!
Över hela världen förekommer våld i religionens namn. I Sverige utsätts judiska institutioner,
kyrkor och moskéer för vandalisering och skadegörelse; människor trakasseras och attackeras
för att de bär sina religiösa symboler. Det är oacceptabelt i ett samhälle som värnar allas rätt att
tro, uttrycka och praktisera sin religion.
Som företrädare för olika religioner och trossamfund i Sverige tar vi bestämt avstånd från
aggressivitet, hat och våld med religionens förtecken, både när vi blir måltavla och när det
skapas i våra egna sammanhang. Vi vill i stället lyfta fram religionernas möjlighet att bidra till
samhällsbyggande och demokratisk utveckling i Sverige och världen. I våra religioner finns en
etik som betonar ärlighet, rättvisa, vikten av att bry sig om andra och att sträva efter det
gemensamma bästa. Människor med olika religiös tillhörighet tror olika, men förenas i strävan
efter det goda. Vi vill stå upp för religionsfriheten och Vägra hata!
Alla, troende och icke-troende, har till uppgift att försvara det demokratiska samhällets
religions- och trosfrihet. Troende i olika samfund vill stödja varandras rätt att utöva sin tro. Vi
vill också uppmana politiska företrädare, myndigheter, civilsamhällets organisationer och alla
som värnar rättvisa och fred att stå upp för att Vägra hata!
Företrädare för olika religioner i Sverige förenas i detta ställningstagande mot
religionsfientlighet, muslimhat och antisemitism. Denna text är antagen av Sveriges
interreligiösa råd som fungerar som en nationell mötesplats för religiösa ledare. Genom detta
upprop vill vi som har undertecknat uppmuntra till solidaritetsmanifestationer: Vägra hata!
Låt nu budkavlen gå vidare!
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