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I solidaritet med muslimer i Sverige – för alla människors lika värde 

Måndag den 9 februari kl 18.30 firas i S:t Petri kyrka i Malmö en gudstjänst i solidaritet med muslimer och 
andra religioner i Malmö och Sverige. Den kulturella, etniska och religiösa mångfalden är en rikedom för 
vår stad och vårt land. I gudstjänsten kommer vi be för alla människors rätt att leva, bo och uttrycka sin tro 
och religiösa tillhörighet utan rädsla och hot. Vi gör detta som kristen kyrka i glädje över stadens mångfald 
och som ett uttryck för vår solidaritet och vänskap med vänner av annan tro. 

Som inför alla gudstjänster kommer kyrkklockorna att ringa och kalla till gudstjänst. Dessa klockor ringer 
inte som en aktion mot någon eller något annat, utan ringer och kallar till bönen för alla människors lika 
värde.  

Många är de människor som de senaste dagarna i mail, på telefon och i sociala medier har uttryckt sin 
tacksamhet och glädje för att Svenska kyrkan i Malmö gör detta. Många uttrycker en stolthet att vara del 
av denna kyrka. 

Samtidigt har denna solidaritetsgudstjänst också väckt ilska, oförsonlighet och fördömande från människor 
som säger sig värna den kristna tron och det svenska samhället. Många menar att vi med denna bön 
stödjer fundamentalism, terror och våld som sker i religionens namn. Det är dock genom att synliggöra och 
bekräfta människors rätt att uttrycka sin tro och sin religiösa tillhörighet, som vi kan motverka extremism 
och fundamentalism. I ett öppet och demokratiskt samhälle är det också Svenska kyrkans plikt och uppdrag 
att visa solidaritet med andra religioner och med människor av annan tro. En osynliggjord och 
marginaliserad religiös tillhörighet tjänar inte det öppna och demokratiska samhället. 

Vi gör inte detta för att tysta någon annan demonstration. Vi gör det för hopp och försoning. För 
skapelsens mångfald. För att visa vår solidaritet med alla de svenskar av muslimsk och annan tro som i och 
med hela det svenska demokratiska samhället vill göra motstånd mot religiös extremism, våld och 
sekterism. Om att vara en röst för ett gott samhälle är att vara politisk, då är det Svenska kyrkans roll att 
vara en politisk röst. Också på måndag. 

I gudstjänsten kommer vi också be för alla människor i vår värld, som har dödats, hotats och drivits på flykt 
när religionen har använts för att döda, hota och utöva terror. Klockorna kommer ringa också för alla dessa 
människor. 

Företrädare för Svenska kyrkan i Malmö har under de senaste dagarna mottagit personliga hot. Initiativet 
till att fira denna gudstjänst har skett i samråd med ledning och förtroendevalda i Malmö och med 
information till biskopen i Lund, men som kyrkoherde i Malmö är det ytterst mitt ansvar och beslut. 
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