دين ،حرية االعتقاد
الديني و الطوائف
في السويد

عن هذا الكتيّب

هذا الكتيّب لك لتتعرف عن كثب على حرية االعتقاد الديني الكتيب ال يذكر لك
ماذا ستعتنق أو بماذا ستؤمن  -لكنه يبين فقط وجهة نظر القانون السويدي نحن
قمنا بجمع بعض المعلومات العامة عن الديانات في السويد في نهاية الكتيّب تجد
معلومات للتواصل مع عدة طوائف في السويد
الصورة :جويل ستوكمان

حق االعتقاد الديني

حرية االعتقاد الديني في السويد حق مذكور في الدستور حرية االعتقاد الديني تعني أن جميع األفراد -
بغض النظر عن العمر والجنس  -لهم الحق باعتناق وممارسة الدين من خالل خدمة القداس ،التعليم،
العادات والطقوس
حرية االعتقاد الديني هو حق من حقوق اإلنسان يحمي حق الفرد باإليمان وبعدمه وليس وارد أن يُضع
ح ّد لذلك في المقابل ممكن ضبط حرية ممارسة األديان هذا يعني ال يجوز ممارسة الديانة إذا كانت تُخالف
القانون السويدي دولة السويد لها الحق في تحديد ممارسة الديانة إذا كان ال ب ّد من حماية النظام العام،
الصحة أو لحماية حرية وحقوق اآلخرين
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من هم الذين يجري عليهم حرية االعتقاد الديني؟
n

الذين يعتنقون كل أنواع الديانات

n

أصحاب المعتقدات الغير دينية  -كاإللحاد

n

النساء ،الرجال واألطفال

n

المعاقون او غير المعاقين

n

أصحاب الميول الجنسية المختلفة

تتكون حرية االعتقاد الديني؟
من ماذا ّ
n

حرية اإلختيار ،تبديل وهجر الديانة

n

حرية ممارسة الدين

n

الحرية من اإلجبار على التدين

n

الحرية من االجبار على عدم التدين

n

الحرية من االجبار على هجر ديانة

 	nالحماية من التمييز بسبب الدين
n
n

n
n

الحرية من عدم إفشاء الدين الذي يعتنقه الفرد
حق الوالدين بالتربية الدينية ألوالدهم وحق األوالد باتخاذ موقف حسب
قدراتهم الذاتية
حق اإلمتناع عن إقتناء السالح أثناء الخدمة العسكرية
على ربّ العمل أن يظهر مرونة فيما يخص حاجة العامل بممارسة دينه
في مكان عمله

ما هو الذي ال تشمله حرية االعتقاد الديني؟
 	nحق الديانات من أن تُعفى من النقد
ّ
	 حق قول أي شيء باسم الدين
n
 	nحق المرء من أن ال يرى تديّن اآلخرين
 	nحق الديانات في اتباعهم
 	nحق الشخص في مراقبة تديّن فرد آخر
 	nحق األهل بإجبار أوالدهم ممارسة الديانة من دون اعتبار
قدرة الطفل على اتخاذ موقف
n

خرق حقوق اإلنسان األخرى بحجة حرية اعتناق الديانات
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الديانة في السويد

دور الدين في المجتمع يختلف كثيرا عندما ننظر الى عالمنا من األعلى في بعض البلدان هناك ديانة واحدة
طاغية وفي البعض اآلخر هناك ديانات تتعايش مع بعضها البعض في بعض البلدان تكون هوية الشخص
الدينية محورية بالنسبة الى عمله ،مكانته اإلجتماعية وسكنه في بلدان أخرى تلعب الديانة والطائفة دورا أقل
في حياة األشخاص
كانت السويد ألجيال عديدة دولة يسيطر عليها الدين  -المسيحي اللوثري وطائفة واحدة ،الكنيسة السويدية
مر هذه السنين كان جميع سكان السويد تابعين بقوة القانون للكنيسة السويدية عالوة على ذلك كانت
على ّ
الكنيسة أيضا جز ًء من الدولة السويدية كان هناك أقليات من اليهود ،الصاميين والكاثوليك الذين كانوا من
دين آخر  -وكانوا عبارة عن استثناء تزايد هذه األقليات وأفكار عصر النهضة وتيار الكنائس الحرة (في
النصف من القرن  )19كان حافزا لحرية األديان لكن الكالم عن حرية األديان في السويد أصبح حقيقة
بالفعل في بداية القرن العشرين بعد  1952أصبح جائزا بنظر القانون اإلنتماء الى الطائفة التي يريدها
المرء ،أو عدم اإلنتماء قط الى طائفة
في القرن العشرين يمكن اإلشارة الى اتجاهين في خريطة السويد الدينية :االتجاه األول وهو منحى
المجتمع السويدي الى العلمانية أكثر وأكثر هذا يعني أن دولة السويد تكون مسؤولة عن أمور كثيرة كانت
تحت مظلة الكنيسة مثل العناية الصحية ،التعليم والرعاية الكنيسة السويدية ليست جزءا من الدولة اِبتدا ًء
من عام  ،2000بل نشاطها سيملي نفس الشروط المعمول بها لدى الطوائف األخرى من الجدير القول أن
الدولة السويدية ال تتبع ديانة معينة االتجاه الثاني هو أن الفرق الالجئة الى السويد مثل الكاثوليك ،اليهود،
المسيحيين األرثودكس ،الشيعة والسنة ،البوذيين والهندوس تتمتع بتقاليد دينية مختلفة .المجتمع في السويد
يصبح أكثر فأكثر متنوع دينيًا
السويد مثل يحتذى به على الساحة الدولية كمجتمع ال يلعب الدين فيه دور مهم لقسم كبير من الناس هذا
صحيح جزئيا ولكن صحيح أيضا أن هناك التزاما دينيا كبيرا وطوائف ناشطة في السويد القسم األكبر من
الشعب السويدي ،حوالي سبع ماليين شخص ،هم أعضاء أو مسجلون كمشاركين في نشاطات طائفة ما.
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كم هي النسبة
المئوية في السويد
التي تقول نعم للزعم
"أنه يوجد إله"؟

23%

ما هي نسبة الذين
يشاركون في
خدمة القداس؟

كم هي النسبة المئوية في السويد التي
تقول نعم للزعم "أنه يوجد روح معينة
أو مصدر حياة"؟

555 000
عدد مباني الكنسية في
السويد:

3700

53%

أشخاص في السويد يشاركون
بخدمة القداس كل أسبوع

عضو أو
مشارك
مسجل في
نشاطاتتابعة
للطوائف
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فوق
الماليين
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طوائف في السويد
يوجد اليوم عدة طوائف كبيرة في السويد وآالف الرعايا جميع الديانات الكبرى
ممثلة هنا كما هي الحال لدى ديانات األقليات المنبثقة من كل أنحاء المعمورة
صورةHOLGER ELLGAARD :

 nنالكنيسة السويدية تعتبر أكبر طائفة في السويد وتتألف من
 13مؤسسة وحوالي  3و 6ماليين عضو الكنيسة السويدية هي
رعية اِنجيلية-لوثرية وطابعها طابع شعبي تُدار من خالل تنظيم
ديمقراطي بالمشاركة مع الكهنة والشمامسة واألساقفة رعايا
الكنيسة السويدية المحلية متواجدة في كل أنحاء السويد وتحتفل
بالقداس اإللهي ،تهتم بالتدريس ونشر الدعوة وتقوم بنشاط
اجتماعي كبير ن تاريخ طوائف الكنيسة المسيحية الحرة
 nيرجع الى القرن  19حين تأثرت السويد بموجة التجديد
الديني من أوروبا والواليات المتحدة مما ولّد تيارات الكنيسة
المعمودية والمنهجية وصحوات اإلنجيلية الجديدة تسمية الكنيسة
الحرة تقوم على أن عضوية هذه الطائفة هي عضوية حرة وأن
الطائفة هذه غير تابعة للدولة  -أي على نقيض الكنيسة السويدية
التي كانت قديما جزءا من الدولة يوجد اليوم العشرات من
الطوائف الوطنية التي هي جزء من الرعايا المحلية المتواجدة
في معظم المدن السويدية هناك بين  250 - 350 000عضو
أو ناشط في طائفة من طوائف الكنائس الحرة
 nالكنائس األورثوذكسية والشرقية هي طوائف مسيحية
جزورها في شرق أو جنوب أوروبا ،الشرق األوسط وإفريقيا
تأسست هذه الكنائس بد ًء من ستينات القرن  20وما بعده يوجد
اليوم حوالي عشرين كنيسة ممثلة بعدة رعايا في السويد ضمن
هذه المجموعة هناك الكنيسة البيزنطية-األورثوذكسية من
ناحية (الكنائس األورثوذكسية اليونانية مثال) والكنائس الشرقية
(األورثوذكسية-السريانية) يوجد ما بين 100 - 150 000
عضو في هذه الكنائس
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صورةFRANKIE FOUGANTHIN :

 nالكنيسة الكاثوليكية لها أكثر من  100 000عضو في
السويد يحتفل بخدمة القداس في  130مدينة في البلد ويوجد
يتكون من
أكثر من  40رعية فريق صغير في الكنيسة ّ
الكاثوليكيين الشرقيين الذين ينقسمون الى طقوس مختلفة ،عددها
حوالي العشرين وجزورها من الشرق األوسط يوجد سبعة
طقوس شرقية كاثوليكية ممثلة في السويد تابعة رسميا لألسقف
الالتيني ولها أسقف بديل خاص وقسيس من وطن األم

 nمجلس التعاون البوذي السويديتأسس عام  1993وهو
منظمة على مساحة الوطن ألكثر من  20رابطة بوذية مجلس
التعاون البوذي السويدي يسعى الى تعريف العامة على البوذية
وتوسيع النشاط البوذي في السويد مجلس التعاون البوذي
السويدي يضم  50 000بوذي منهم  5000عضو مسجل

صورةI99PEMA :

 nالمجلس المركزي اليهوديتأسس  1953من الرعايا
اليهودية في ستوكهولم وغوتنبورع ومالمو ونورشبينغ المجلس
المركزي اليهودي يعمل لتشجيع الحياة اليهودية في المناطق
الالحقة للمركز وعلى مستوى الوطن .مهمة المجلس الشروع
وتنفيذ ومتابعة األمور ذات األهمية لألقلية الوطنية اليهودية
في السويد المجلس المركزي اليهودي له  20 000عضو في
السويد منهم  6000عضو مسجل
 nالمنظمات اإلسالمية القومية طوائف وطنية تمثل رعايا
محلية ومساجد يوجد اليوم أكثر من  150جمعية محلية في
السويد لديهم أماكن للصالة ،تعليم ونشاط اجتماعي المنظمات
اإلسالمية القومية ورعاياها المحليين تأسست في السويد
منذ سبعينات القرن الماضي يقدّر أن 150 - 200 000
شخص هم أعضاء ناشطين في إحدى الجمعيات اإلسالمية
اليوم المنظمات اإلسالمية القومية ورعاياها المحليين تأسست
في السويد منذ سبعينات القرن الماضي وتمثل التيار السني
والشيعي معا الطوائف األخرى
 nطائفة الصابئة لها أكثر من  6000صابئة يعيشون في
السويد ،وهو الفريق األكبر من الصابئة خارج الشرق األوسط
االتحاد العلوي القومي له جمعيات في مدن عدة في السويد
ويضم أشخاصا من تبعية علوية أصلها من تركيا وكردستان
معابد وجمعيات للهندوس والسيخ واليانية موجدة أيضا في عدة
مناطق في السويد وباألخص في المدن الكبرى عالوة على
هذا يوجد عدة طوائف مثل طائفة البهائي ،شهود يهوى ،التيار
اإليماني ،اليزيدية والمرمون

7

صورة :ماغنوس آرونسون

تعاون بين الطوائف

يوجد تعاون على أكثر من صعيد بين الطوائف في السويد الغاية من هذا التعاون
صف الطوائف وإعالء صوتها في المجتمع وكذلك زيادة الفهم للديانة
رص
ّ
ّ
األخرى
المجلس السويدي العابر لألديان يضم ممثلين عن كل الديانات على مساحة الوطن غاية هذا المجلس زيادة
التفاهم بين الديانات وإحالل السالم في المجتمع يريد المجلس السويدي العابر لألديان ترسيخ وتطوير ونشر
المعلومات عن ديانات مختلفة في السويد وكذلك محاربة معاداة السامية ،كره المسلمين والغير التهديدات التي
تستهدف حرية الديانات في كل أنحاء السويد هناك مبادرات محلية كبيرة لزيادة التسامح والتعايش السلمي
بين المجموعات الدينية المختلفة هناك أيضا منظمات تجمع كتلة طوائف في السويد كالمجلس السويدي
المسيحي والمجلس السويدي المسلم  -الخ

الدعم الحكومي
للطوائف

الدولة السويدية تدعم منذ سنسن
عدة الطوائف في السويد نظرا ألنها
تساهم بإنشاء مجتمع أفضل هذا الدعم
هو بشكل إعانة مالية لكي يتسنى
القيام بالقداس اإللهي وتقديم اإلرشاد
الروحي والعناية والتدريس
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العناية الروحية في مؤسسات
المجتمع

يوجد في السويد تقليد عريق بتقديم إرشاد روحي
لألشخاص الذين عملوا في المؤسسات العامة مثاال
على ذلك هو اإلرشاد الروحي في مراكز الصحة
المتوفرة في معظم المستشفيات في السويد كيف
ممكن الحصول على المشورة الروحية من وجهة
نظر التقاليد الدينية المختلفة ممكن أيضا توفير
العناية الروحية للمساجين

Uttalande från Sveriges
Interreligiösa
manifestationen
hata!
"الكراهية
حملة "رفضRåd
 عنtill
السويد
الوطني لألديان فيVägra
المجلس
بيان من
Över
hela السويد
världen
våldاليهودية
i religionens
namn.
I Sverige
utsätts
institutioner,
للتخريب
 فيförekommer
والكنائس والمساجد
المؤسسات
تتعرض
.باسم الدين
العالمjudiska
جميع أنحاء
تتم أعمال العنف في
kyrkor och moskéer för vandalisering och skadegörelse; människor trakasseras och attackeras
 وهذا غير مقبول في مجتمع يدافع.واألذى الجنائي ويعاني الناس من مضايقات واعتداءات جسدية الرتدائهم رموزهم الدينية
för att de bär sina religiösa symboler. Det är oacceptabelt i ett samhälle som värnar allas rätt att
.عن حق كل شخص في اإليمان بمعتقداته وفي التعبير عن شعائره الدينية وممارستها
tro, uttrycka och praktisera sin religion.

Somسواء
företrädare
för olika
religioner
ochالعدوان
trossamfund
i Sverige
vi bestämt
avstånd
،الطابع الديني
والعنف ذو
والكراهية
نرفض بشدة
، السويدtar
الدينية في
والطوائف
األديانfrån
كممثلين لمختلف
aggressivitet,
hat على
och våld
både när
vi blir
måltavla
när نحن
det عندما نكون
الفرص التي تتيحها
الضوءmed
نسلطreligionens
الً من ذلك أنförtecken,
 ونود بد.مجتمعاتنا
ذلك من
يصدر
 وعندماoch
األهداف
skapas i våra egna sammanhang. Vi vill i stället lyfta fram religionernas möjlighet att bidra till
 تقوم أدياننا على مبادئ تشدد على األمانة.األديان للمساهمة في التنمية االجتماعية والديمقراطية في السويد وحول العالم
samhällsbyggande och demokratisk utveckling i Sverige och världen. I våra religioner finns en
متناقضة
مختلف
الناس من
يكون لدى
وقدbry
.العام
لتحقيق
والسعي
اآلخرين
رعاية
etik
som معتقدات
betonarاألديان
ärlighet,
rättvisa,
vikten
av att
sigالصالح
om andra
och
att sträva
efter
detوالعدالة وأهمية
!الكراهية
 الدينيةmed
للحريةolika
دعمناreligiös
أن نظهرtillhörighet
 نريد.المجتمعtror
الخير في
في سعيهمi متوحدين
gemensamma
bästa.ورفض
Människor
olika,لتحقيق
men förenas
strävan ولكنهم
efter det goda. Vi vill stå upp för religionsfriheten och Vägra hata!

 ويريد أعضاء. واجب للدفاع عن حرية المجتمع الديمقراطي في الدين والمعتقد، من المؤمنين وغير المؤمنين،على الجميع

Alla, troende och icke-troende, har till uppgift att försvara det demokratiska samhällets
 ونريد أيضا تشجيع الممثلين السياسيين والوكاالت.مختلف الطوائف دعم حق بعضهم البعض في ممارسة شعائرهم الدينية
religions- och trosfrihet. Troende i olika samfund vill stödja varandras rätt att utöva sin tro. Vi
!الكراهية
لرفضpolitiska
وإظهار دعمهم
على الوقوف
العدالة والسالم
 وكل مدافع عنorganisationer
ومنظمات المجتمع المدني
الحكومية
vill också
uppmana
företrädare,
myndigheter,
civilsamhällets
och alla
som värnar rättvisa och fred att stå upp för att Vägra hata!

 وقد تم.ممثلي مختلف األديان في السويد متحدون في موقفهم بالنسبة للعداء الديني والكراهية تجاه المسلمين ومعاداة السامية
Företrädare för olika religioner i Sverige förenas i detta ställningstagande mot
 ونحن الموقعون.اعتماد هذا النص من المجلس الوطني لألديان في السويد الذي يعتبر بمثابة منتدى وطني للزعماء الدينيين
religionsfientlighet, muslimhat och antisemitism. Denna text är antagen av Sveriges
! رفض الكراهية: نريد استخدام هذه المناشدة كدعوة لتشجيع مظاهرات التضامن،أدناه
interreligiösa råd som fungerar som en nationell mötesplats för religiösa ledare. Genom detta
upprop vill vi som har undertecknat uppmuntra till solidaritetsmanifestationer: Vägra hata!

!دعنا نسلم المسئولية

Låt nu budkavlen gå vidare!
2014  ديسمبر22 للمجلس الوطني لألديان في السويد يوم
För Sveriges interreligiösa råd den 22 december 2014
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Helena Hummasten
المجلس اإلسالمي في السويد

				
Elvir Gigovic
			
المجلس اإلسالمي في السويد

Haider Ibrahim
جمعية الشيعة اإلسالمية

				
Mustafa Setkic
			
 الجماعة البوسنية اإلسالمية،إمام

Bhante Dhammaratana
مجلس التعاون البوذي السويدي

			
Trudy Fredriksson
			
مجلس التعاون البوذي السويدي

Sudhagar Ragupathy
المجتمع الهندوسي

			Örjan Widegren
			 الجمعية البهائية السويدية

Jaspal Singh
جماعة السيخ السويدية

		
Genzabra Salwan Alkhammas
			
الصابئية-الجمعية المندائية

Karin Wiborn
 المجلس المسيحي للسويد،األمين العام

			
Maynard Gerber
		
المجلس الرسمي للمجتمعات السويدية اليهودية

Benjamin Atas
رئيس أساقفة الكنيسة األرثوذكسية السورية

				
Antje Jackélen
			
رئيس أساقفة كنيسة السويد

Pelle Hörnmark
مدير زمالة الكنيسة الخمسينية السويدية

			
Anders Arborelius
		
 األبرشية الكاثوليكية في ستوكهولم،أسقف

معلومات عن الطوائف الوطنية ومنظمات قومية أخرى

هل تريد االتصال بطائفة؟ في الالئحة أدناه عدد من الطوائف الوطنية في السويد التي تقوم بنشاط ديني

 nالكنائس اللوثرية

الكنيسة السويدية
018-16 96 00
info@svenskakyrkan.se
www.svenskakyrkan.se

الطائفة اإلسالمية البوسنية
0520-49 90 64
kontakt@izb.se
www.izb.se

التبشير اللوثري-اإلنجيلي  -أصدقاء أوفياء الكتاب المقدس
08-559 23 104
expeditionen@elmbv.se
www.elmbv.se

رابطة الجمعيات اإلسالمية في السويد
08-509 109 24
info@fifs.se
www.fifs.se

مؤسسة أرض األجداد
018-430 25 00
efs@efs.nu
www.efs.nu

اتحاد المركز الثقافي اإلسالمي
08-15 98 88
info@ikus.nu
www.ikus.nu

 nطوائف الكنائس الحرة

الطوائف الشيعية اإلسالمية في السويد
08-580 123 14
info@shiasamfund.se
www.shiasamfund.se

كنيسة المجمع المسكوني
08-580 031 00
info@equmeniakyrkan.se
www.equmeniakyrkan.se

جيش الخالص
08-562 282 00
info@fralsningsarmen.se
www.fralsningsarmen.se
كنيسة العنصرة الحرة
08-608 96 00
info@pingst.se
www.pingst.se
الكنيسة اإلنجيلية الحرة
019-16 76 00
info@efk.se
www.efk.se
كنيسة سبتية اليوم السابع
08-545 297 70
info@adventist.se
www.adventist.se
كنيسة الحلف التبشيري السويدي الحر
036-30 61 50
info@alliansmissionen.se
www.alliansmissionen.se
كنيسة الكرم الحرة في الشمال
info@vineyard.se
www.vineyard.se
الكنيسة الحرة تيار اإليمان/كلمة الحياة
www.livetsord.se
info@livetsord.se
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 nالمنظمات القومية اإلسالمية

الطوائف اإلسالمية-السويدية
tunawi@gmail.com
رابطة مسلمي السويد
08-420 640 58
www.smf-islam.se
smfsverige@hotmail.com

 nالكنائس األرثودكسية والشرقية
الكنائس األرثودكسية األنطاكية
pbmansour@hotmail.com
www.antiochsweden.se

الكنيسة الرسولية األرمنية
info@armeniskakyrkan.org
www.armeniskakyrkan.se
الكنيسة األرثودكسية األريترية تواحدو في اسكندنافيا (البطريركية
القبطية)
www.eotcs.se
الكنيسة األرثودكسية األريترية تواحدو في اسكندنافيا
lidetamariyam@outlook.com
www.kidstmariameotc.se
أبرشية الكنيسة األرثودكسية األريترية تواحدو
debereselammedhanealem@gmail.com
www.medhanealem.se
متروبوليت الكنيسة األرثودكسية اليونانية
08-612 34 81
metropolisofsweden@gmail.com

طائفة الصائبة الماندية
www.mandaean.se
mss@mandaean.se
طائفة السيخ
www.sikh.se
unga@sikh.se
الكنيسة الالتينية في السويد
08-462 66 00
info@katolskakyrkan.se
www.katolskakyrkan.se

الكنيسة األرثودكسية القبطية
08-550 344 13
www.copt.se
coptse@facebook.com
)الكنيسة األرثودكسية الروسية (بطريركية إسطنبول
08-15 63 16
angel.velitchkov@yahoo.se
)الكنيسة األرثودكسية الروسية (بطريركية موسكو
rusortswed@hotmail.com
www.sweden.orthodoxy.ru

مجلس التعاون البوذي السويدي
www.buddhism-sbs.se
trudy@buddhism-sbs.se

الكنيسة األرثودكسية السربية
www.crkva.se
dusan@svetisava.se

كنيسة يسوع المسيح الكونية
ukjk@eujc.org
www.eujc.org

 النيابة البطريركية- الكنيسة األرثودكسية السريانية
08-550 84 140
kansli@syriskortodoxakyrkan.se
www.syriskortodoxakyrkan.se

 منظمات تعاون قوميةn
المجلس السويدي العابر للديانات
08-586 24 080
info@interreligiosaradet.se
www.interreligiosaradet.se

الكنيسة األرثودكسية السريانية
األبرشية األرثودكسية السريانية
08-550 656 44
info@soa-s.se
www.soa-s.se

المجلس المسيحي السويدي
08-453 68 00
info@skr.org
www.skr.org

الكنيسة الشرقية اآلشورية في السويد
www.assyrianchurch-europe.org
youel_yacoub@hotmail.com

المجلس اإلسالمي السويدي
08-559 257 99
info@sverigesmuslimskarad.org
www.sverigesmuslimskarad.org

رابطة العلويين القومية
www.alevi.se

هيئة الدعم الحكومي للطوائف
08-453 68 70
info@sst.a.se
www.sst.a.se

 عناية روحية في المستشفيات والسجونn
كنيسة المشفى
www.sjukhuskyrkan.se
العناية الروحية اإلسالمية في المشفى
www.muslimskasjukhuskoordinatorer.se
العناية الروحية البوذية في المشفى
www.buddhism-sbs.se
عناية روحية في اإلصالحية
www.kriminalvarden.se

 الطوائف األخرىn
طائفة البهائيين السويدية
kontakt@bahai.se
www.bahai.se
منتدى الهندوس في السويد
hinduforumsweden@gmail.com
www.hinduforumsweden.se
المركز المحافظ الهندوسي الثقافي
www.swedenganeshatemple.com
تجمع مندير الهندوسي
www.mandirstockholm.se
الرابطة اليزيدية القومية في السويد
ezidiska.riksforbundet@hotmail.se
كنيسة يسوع المسيح من قدسية يوم اآلخرة
08-544 709 30
www.jesukristikyrka.se
شهود يهوى
www.jw.org/sv
المجلس المركزي اليهودي
08-587 858 00
www.jfst.se
info@jfst.se
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الدعم الحكومي للطوائف

08-453 68 70
info@sst.a.se
www.sst.a.se

المجلس السويدي العابر للديانات

08-586 24 080
info@interreligiosaradet.se
interreligiosaradet.se

