Консултације Међурелигијског вијећа у Босни и Херцеговини,
19. 6. 2020.

У Сарајеву је 25. и 26. септембра 2019. одржана конференција Међурелигијског вијећа у Босни и Херцеговини под насловом Очување мира кроз
грађење повјерења и помирења. На конференцији је промовисан и одобрен
„Регионални план дјеловања“ којим би Вијеће подстакло стручњаке с простора бивше Југославије који се баве међуверским дијалогом и религијским
питањима да се укључе у формирање регионалне радне групе чији би циљ
био хармонизација односа међу цркавама и верским заједницама на постјугословенском простору.
Међурелигијско вијеће у Босни и Херцеговини је стога покренуло
иницијативу за организацију припремних консултација које би водиле ка
оснивању регионалне радне групе. Консултације су биле планиране за март
2020, али је због пандемије вируса корона овај скуп одложен. Будући да пандемија није јењавала, организатори су одлучили да се консултације одрже
у јуну 2020. путем интернета, преко Зум платформе, како би се планиране
активности наставиле.
Међурелигијско вијеће у Босни и Херцеговини обратило се дописом српском патријарху Иринеју да у име Архиепископије београдско-карловачке Српске православне цркве одреди двојицу представника за учешће
на консултацијама за оснивање регионалне радне групе. Српски патријарх
је 12. јуна 2020. за те консултације одредио професора др Мирољуба Јевтића са Факултета политичких наука у Београду и др Александра Раковића
из Института за новију историју Србије.
Консултације Међурелигијског вијећа у Босни и Херцеговини су
одржане преко Зум платформе 19. јуна 2020. са учешћем представника цркава и верских заједница с простора бивше Југославије. Учесницима скупа
обратили су се и представници Амбасаде Велике Британије у Сарајеву, Уједињених нација и Популационог фонда Уједињених нација. Формиранa je
Регионалнa раднa групa, усвојен је „Регионални план дјеловања“ и договорено да се међуверска конференција одржи у септембру 2020. уколико то
буду дозвољавали епидемиолошки услови.
Иначе, „Регионални план дјеловања“ односи се на улогу цркава и
верских заједница у очувању мира кроз градњу поверења и помирења, одржавање конструктивног дијалога у интересу стабилности простора бивше
Југославије, деловање на супротстављању мржњи, неповерењу и неједнакости у друштву, на подстицање учешћа жена и младих у процесу одржавања мира кроз изградњу поверења и помирења.
Уколико се пандемија вируса корона настави, извесно је да ће конференције и скупови путем онлајн платформи постати реалност. То је, наравно, мањи проблем за истраживаче. Већи проблем ће бити проналажење
начина за архивско и библиотечко истраживање ван граница Републике
Србије у условима пандемије, уколико тако нешто уопште буде било могуће
у догледно време.
Александар РАКОВИЋ
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