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Uttalande gällande situationen i Irak 
 

Kära bröder och systrar i Kristus,  
 

Det är med stor sorg som vi bevittnar den svåra situationen som råder i Irak och i synnerhet 

i staden Mosul, där de kristna tvingas fly från sina hem med hot om att antingen byta sin 

religion, betala dyr skatt eller dö.  
 

Vi vill härmed uttrycka vår djupa delaktighet med våra kristna bröder och systrar som lider 

under detta svåra förtryck och lyfta upp deras situation till allmänhetens öron och ögon. 

Staden Mosul som tidigare har varit en stad där kärlek, respekt och broderskap har regerat i 

snart 1600 år med samexistens av religioner, har idag blivit en stad som symboliserar den 

religiösa extremistens intolerans. Kristna hem har blivit markerade med den arabiska 

bokstaven ”N” som betyder Nasara (Kristen) och deras hem har blivit konfiskerade av 

extremister från rörelsen IS (tidigare ISIS).  
 

Vårt stift i egenskap av ordförande i SKR vill härmed uttrycka vårt stöd för våra kristna 

bröder och systrar, men även för de andra troende (muslimer, mandéer med mera) som blir 

trakasserade och till och med mördade för att de inte följer den extremistiska tolkningen av 

religionen. Religionsfrihet är en grundläggande mänsklig rättighet och finns inskriven i FNs 

artikeln om de mänskliga rättigheterna (paragraf 18), denna rättighet blir nu kränkt i Mosul 

och vi vädjar till allmänhetens ingripande för att stoppa denna massflykt av de kristna, som 

på många platser i Mellanöstern är ursprungsbefolkningen.  
 

Vårt stift har i samband med detta även startat en stödinsamling som alla är välkomna att 

delta i genom att sätta in valfri summa på BG: 5921-0294 (Syrisk-ortodoxa kyrkan i 

Sverige). Alla insamlade medel kommer att användas för att hjälpa de utsatta kristna i 

Mosul med omnejd. Vårt stift, tillsammans med andra kyrkor och samfund, kommer även 

att arrangera en demonstration inom kort (tid och plats kommer vi att komma ut med via 

SOKU Sveriges Facebook). Vi uppmanar alla som har möjlighet att visa sin solidaritet med 

våra kristna bröder och systrar i Irak att närvara.    
 

Avslutningsvis ber vi till Vår Herre Jesus Kristus om fred och frihet vår våra bröder och 

systrar och att kärlek och tolerans skall råda i alla människors hjärtan. 
 

I Kristus Jesus 
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