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UTTALANDE OM KRIGET MOT UKRAINA  

 
Den nordiska biskopskonferensen, samlad i Tromsö, vill uttrycka sin djupa medkänsla 

med det ukrainska folket och sin förfäran över det aggressionskrig genom vilken den 

ryska federationen visar sitt förakt för Ukrainas självständighet och som orsakar ofatt-

bart lidande för miljoner oskyldiga människor.  

 
Attacken i veckan på en barn- och förlossningsklinik i Mariupol, som geografiskt befin-

ner sig långt bort från militära mål, står som en fruktansvärd symbol för detta krig. 

Mödrars och barns blod ropar till himlen från jorden. Vi har ingen rätt att vända bort 

blicken och fråga ”Skall jag ta hand om min bror?” (jfr 1 Mos 4.9-10). Därför ropar vi till 

Rysslands president: stoppa detta orättfärdiga krig! Vi vädjar till det ryska folket: tillåt 

inte att denna orättfärdighet sker i ert namn! 

 

Vi upplever sorg över uttalandena nyligen från vissa delar av den ryska kyrkan, som 

framställer ett uppenbart aggressivt krig som en kamp för kristna värderingar. Att tala i 

sådana termer är att bedriva ren retorik, att hålla moraliska värderingar som gisslan för 

en politisk agenda.  

 

Vissa av våra nordiska länder har en gemensam gräns med Ryssland. Vi har starka hi-

storiska band med Ukraina. Detta krig berör oss djupt. Vi ber att de hemlösa ska hitta 

skydd, att de rädda ska finna tröst, att de sjuka och sårade får lindring; att de döda får 

vila i frid; att de mäktigas hjärtan öppnar sig för Fredsfurstens uppmaning om att följa 

fredens väg i rättfärdighet.  



 

Nu i fastetid rörs vi av Kristi kall till omvändelse. Vi ropar ut det från hustaken. Det 

riktar sig självklart, förs och främst till oss själva, våra kyrkor och våra länder; men det 

gäller också hela vårt älskade Europa. Måtte det förhindra ett brodermordskrig som an-

tar ännu mer fasansfulla dimensioner.  

 

Herren säger till oss, “Saliga de som håller fred!” (Matt 5, 9).  Måtte sanningen i denna 

saligprisning bekräftas i handling under de kommande dagarna, medan det ännu finns 

tid. 
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