
Uttalelse fra deltakere på økumenisk 
rundebordssamtale om Ukraina 
 

Kirkenes Verdensråd (KV) innkalte til en økumenisk rundebordssamtale om situasjonen 

i Ukraina, 30. mars på Bossey Økumeniske Institutt i Sveits.  

«Miskunn og sannhet skal møte hverandre, rettferd og fred skal kysse hverandre.» – Salme 85,11 

I denne tiden med krig i Ukraina og økende splittelser i verden, samlet representanter fra KVs 

medlemskirker i europeiske land som grenser til og er direkte berørt av konflikten seg i Bossey i 

Sveits 30. mars 2022 etter invitasjon fra fungerende generalsekretær i Kirkenes Verdensråd (KV). 

Hensikten med møtet var å snakke sammen, dele perspektiver på konflikten og dens årsaker, og å 

søke måter for kirkene å sammen arbeide for fred. Vi beklager at representanter fra Russland og 

Ukraina ikke hadde mulighet til å bli med i det ikke var mulig for representanter fra Russland og 

Ukraina å slutte seg til møtet, selv om de hadde takket ja til invitasjonen.   

Vi som deltar i møtet bekrefter i fellesskap – i tråd med KVs mandat og praksis – at vi tar avstand fra 

krig og erklærer at det er mot Guds vilje, og vi tar avstand fra bruk av dødelig militærmakt som 

metode for å løse konflikt – i Ukraina som alle andre steder. Slike konflikter kunne og burde løses 

fredelig, gjennom oppriktig og meningsfylt dialog og forhandlinger. Vi fordømmer den militære 

aggresjonen utløst av lederskapet i Den russiske føderasjonen mot folket i den selvstendige 

republikken Ukraina. Vi stadfester det ukrainske folkets rett til å forsvare seg mot denne 

aggresjonen. Vi sørger over alle de dyrebare livene som allerede er gått tapt på begge sider – hver 

enkelt så kjær for Gud og sine nærmeste – og over den grusomme ødeleggelsen og fordrivelsen av 

mennesker og lokalsamfunn som allerede er skjedd.  

Vi løfter fram den barmhjertige omsorgen og støtten som gis ukrainske flyktninger av myndigheter, 

lokalsamfunn, kirker og kirkelige organisasjoner i naboland og andre land, som et godt eksempel på 

den omsorg og støtte som alle flykninger fra enhver slik trussel mot liv og verdighet burde motta.  

Vi slutter oss til dem som henstiller om en våpenhvile i Ukraina, om at humanitære korridorer må 

åpnes og respekteres, og om uavbrutte forhandlinger for en sikker og rettferdig fred, for å få slutt på 

lidelsen. 

Vi ber innstendig om anerkjennelse av, respekt for, og beskyttelse av den hvert menneskes gudegitte 

verdighet menneske i faresonen for denne eller andre væpnede konflikter, og vil spesielt henstille 

om beskyttelse for alle sivile og sivil infrastruktur som en fundamental moralsk plikt, så vel som et 

menneskerettslig ansvar under internasjonal lov. Alle som er ansvarlige for slike overtredelser og 

forbrytelser mot menneskeheten, må holdes fullt ut ansvarlige for sine handlinger.  

Vi er også dypt bekymret for de enda større og langsiktige konsekvensene av denne uforsvarlige 

aggresjonen, også ut over Ukrainas grenser og ut over den nye diasporaen av Ukrainas fordrevne og 

lidende folk. Den globale matsikkerhetskrisen, allerede akutt som konsekvens av COVID-19-

pandemien, vil nå bli enda mer alvorlig, og påvirke spesielt de fattigste og mest utsatte land og 

folkegrupper i verden. Dessuten, når hele verden nå burde forenes i kampen mot den overhengende 

klimakatastrofen, vår felles eksistensielle utfordring, forsterkes det opprørende umoralske ved 

Russlands angrep på sin nabo.  



Vi deler den sterke overbevisning om at denne væpnede aggresjonen og dens grusomme 

konsekvenser ikke på noen legitim måte kan rettferdiggjøres eller tolereres ut fra våre mest 

fundamentale kristne trosprinsipper.  

Vi er svært bevisste på den alvorlige risikoen for ytterligere eskalering av volden i Ukraina, for en 

større og enda mer destruktiv konflikt, og for den avskyelige trusselen masseødeleggelsesvåpen 

utgjør, og oppfordrer til diplomati i stedet for trusler, dialog i stedet for konfrontasjon og eksklusjon, 

sannhet i stedet for desinformasjon og til å la samvittighetens stemme – inspirert av Guds vilje for alt 

Guds folk og Guds unike skaperverk – høres.  

Som ledere for kristne fellesskap i møte med denne konflikten og dens konsekvenser, og klar over at 

søsterkirker har ulike perspektiver på konfliktens årsaker og utgangspunkt, understreker vi at KV er 

viktig som den økumeniske bevegelsens ledende instrument for å dele ulike perspektiver, brynes 

med våre ulikheter og søke forsoning og enhet i ord og gjerning som troen vår kaller oss til. Vi slutter 

oss sammen i inderlig bønn for fred i Ukraina, i Europa og i hele verden, for forvandling av hjerter og 

sinn som nå er fiksert på konfrontasjon og vold, og for omvendelse til fredens vei, dit vår herre og 

frelser Jesus Kristus leder oss.  

Vi fastholder KVs rolle som en plattform for økumenisk dialog midt i tragisk konflikt og politisk 

splittelse, og det akutte behovet for slik dialog – inkludert med våre motparter fra Russland og 

Ukraina – i denne vanskelige tiden. Vi anerkjenner kirkers og den økumeniske bevegelsens kall til å 

skape fred, og forplikter oss gjensidig til å fortsette å møtes og jobbe sammen for rettferd og fred, i 

forventning om at KV vil fortsette å samle oss og sette oss i stand til å gjennomføre dette. Vi ber KVs 

fungerende generalsekretær om å fornye invitasjonen som medlemskirkene i Russland og Ukraina 

har fått til å møtes oss i en ny rundebordssamtale så snart som mulig.  

«Salige er de som skaper fred, for de skal kalles Guds barn.» – Matteus 5,9 


