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Sveriges Imamråd

Uttalande angående gemensamma bönetider för
Stockholms län
Den 30 april 2016(22 Rajab 1437) samlades olika församlingar- och förenings ordförande
samt imamer från Stockholms län efter en inbjudan från Sveriges Imamråd. Syftet med
mötet var att komma överens om gemensamma bönetider för Stockholms län, tider som
gäller för hela året och särskilt den period(3:e maj – 10 augusti) då de rättsprincipiella
tecken för Isha- och Fajrbön inte är synliga längre. Ett delmål var även att fastställa imsaktiden som är avgörande för att muslimer ska kunna fullfölja plikten att fasta under
månaden Ramadan som idag är under den period som nämns ovan.
Efter dialog och flera förberedande möten mellan moskéer runt om i Stockholm och efter
att åsikterna framförts i detta möte kom vi som skrivit under nedan fram till följande:
1- Att vi fastställer den turkiska för religiösa frågors officiella tidtabell för de dagliga
bönerna i Stockholm och detta för hela året med start från den första maj 2016.
Dessa tider är nära de tider som fastställts av teologiska regler som tillhör
muslimska världen förbundet (Muslim World League) med fäste i Mecka och som
Europiska Fatwarådet rekommenderade oss att utgå ifrån föregående år.
2- De undertecknande deltagarna utgår från dessa tider för hela året 2016 och
uppmanar även andra församlingar till detsamma då de anser det vara det bästa
sättet att samla muslimerna och ena deras ord. Det betyder dock inte att de anser
andra tider vara felaktiga utan de är likväl grundade på undersökningar.
3- Sveriges Imamråd ska fortsätta föra dialog med den officiellt ansvariga parten för
dessa bönetider för att kunna få fram tider för andra svenska städer så gott det går.
Detta för att även andra moskéer runt om i landet ska ha möjlighet att följa denna
tidtabell om de vill och för att göra nyttan allmän.
4- Slutligen riktar Sveriges imamråd ett stort tack till alla deltagare både som personer
och föreningar samt alla som bidragit till detta framgångsrika arbete. Förhoppnings
fortsätter kontakten och samarbetet för en bättre framtid för islam och muslimerna.
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