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 svensk skola ska den kunskap Isom förmedlas vila på veten-
skaplig grund. Skolan ska också 
vara icke-konfessionell, det vill 
säga att det inte får förekomma 
några religiösa inslag. I Sverige 
ska det undervisas om religion, 
inte i religion. Lärare, oavsett liv-
såskådning, måste därför förhålla 
sig neutral till de religiösa och 
sekulära livsåskådningar som 
ingår i ämnet religionskunskap.

Med ökad kunskap om olika reli-
gioner får vi ett samhälle som byg-
ger på respekt för våra olika sätt att 
se på livet. Att det undervisas om 
olika religioner i skolan ger barn 
och ungdomar en bra allmänbild-
ning och minskar de fördomar som 
finns och den intolerans som 
ibland visar sig på grund av okun-
skap.

Sverige är ett land med många 
olika minoriteter. För att integra-
tion ska vara möjlig måste minori-
teter vilja bli en del av svenska 
samhället, men de som i flera 
generationer bott i Sverige måste 

också acceptera de minoriteter som 
finns. Först då är verklig integra-
tion möjlig. Den springande punk-
ten är möten mellan människor och 
ökad kunskap.

Religionsböcker i svenska grund-
skolor och gymnasium har brister 
när det gäller islam. Om lärare 
följer läroböcker riskerar de att lära 
ut fel om vilka grunder islam vilar 
på. Om religionsundervisningen 
reduceras till att en tro på Gud 
endast handlar om vissa ritualer 
och traditioner så kan det stigmati-
sera denna religions anhängare. 
Följden blir att de barn och ungdo-
mar som har en muslimsk tro kan 
ha svårt att känna igen sig i läro-
böckernas beskrivning av deras 
religion. Okunskap om olika reli-
gioner kan leda till mobbning och 
liknande trakasserier. Det här kan i 
en förlängning försvåra integratio-
nen.

Under flera årtionden har flera 
svenska shiamuslimer som gått i 
olika skolor runtom i landet rap-
porterat till bland annat Imam Ali 

Islamic Center om undervisningen 
om islam. De är besvikna på några 
av de perspektiv som finns i reli-
gionsböcker som skriver om deras 
tro. En invändning är att islam 
endast presenteras från ett per-
spektiv. Vissa av dessa ungdomar 
har lämnat feedback till sina lära-
re, till rektorn, till läroboksförfat-
taren i fråga och till och med till 
utbildningsnämnden med politi-
ker i. Än så länge verkar det som 
om lärobokstexterna inte rättats 
till.

tt problem är att islam endast Epresenteras från ett perspek-
tiv. Det främsta exemplet är det 
som benämns som ”grundpelare”. 
Många barn och ungdomar i 
svenska skolor har fått lära sig att 
islamiska trons fem grundpelare är 
”trosbekännelsen, bönen, allmo-
san, fastan och vallfärden”. Det är 
sant att shiamuslimer också anser 
att dessa är viktiga, men de tillhör 
”trosgrenarna” i vår religion. Tros-
grenarna definierar inte de grund-
läggande aspekterna av den shia-
muslimska tron.  

Okunskap om shiaislam 

Ledarartikel
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De trosgrunder som alla shia-
muslimer världen över, inklusive 
svenska shiamuslimer tror på och 
accepterar är monoteism [tron på 
en Gud], Guds rättvisa, pro-
fetskap, det gudomliga ledarska-
pet [felfria Imamer] och återupps-
tåndelsen efter döden. Det är oer-
hört viktigt att om trosgrunder 
inom islam tas upp i skolan så ska 
det framgå vilka de fem grunderna 
är för shiaislam. Ett alternativ för 
läroboksförfattare och bokförlag 
är att endast diskutera vad som är 
viktigt i alla troende muslimers 
liv, utan att blanda in trosgrunder-
na.

För att kunskapen om islam ska 
öka kan läroboksförfattare och 
bokförlag alltid kontakta svenska 
icke-muslimska akademiska 
experter inom islam. Läroboks-
författare och bokförlag är högst 
troligt alltid välkomna att kontak-

ta de religiösa företrädare som 
finns inom olika religioner för att 
öka kunskapen.

mam Ali Islamic Center arbe-Itar ständigt för ökad förståelse 
av de shiamuslimska samfunden i 
Sverige. Centret har sedan åratal 
grundläggande kostnadsfritt 
material för skolor, till exempel 
texter och en kort video, som pre-
senterar  de shiamuslimska 
trosgrunderna. Alla intresserade 
skolor, men även läroboksförfat-
tare och lärare, kan få tillgång till 
detta. Centret kan dessutom 
skicka en representant för att 
besvara lärare och elevers frågor 

om shiaislam och om shiamusli-
mer i Sverige. Läroboksförfattare 
och bokförlag, får om de vill, 
skicka in sina texter om islam och 
shiamuslimer till Centret för kom-
mentarer.

Det är vår övertygelse att okun-
skapen om islam beror inte på 
illvilja från författare och bok-
förlag. För att öka kunskapen om 
religioner och öka integrationen 
måste alla dra sitt strå till stacken. 
Det gäller givetvis Sveriges shia-
muslimer också. I Sverige är sko-
lan, arbetsplatser, bostadsområ-
det och idrottsföreningar mycket 
bra arenor för utbyte av kunskap. 
Ta vara på chansen att förklara 
vad shiaislam är och lyssna på 
andra vad andra har att berätta om 
vad som är viktigt i deras liv. Då 
får vi ett samhälle där alla trivs.

ett problem är att islam 
endast presenteras från ett 

perspektiv

”

Ledarartikel - Nyheter

i svenska religionsböcker

Religiösa mer omtänksammare än andra

I en forskningsstudie som gjorts 
i Turkiet har man frågat 550 

studenter hur de skulle fördela 
resurser efter ett skeppsbrott, där 
man antog att två människor (Fri-
day och Robinson) blir strandade 
på två närliggande öar med 12 
fruktplantor vardera. Studien 
utgick från scenariot där Robin-
sons villkor var att han kunde skör-
da 20 frukter per träd, men hade 
möjlighet att simma till den andra 
ön. Friday hade ingen möjlighet 
att simma till den närliggande ön 
men kunde skörda 120 frukter per 
träd. Alternativen som studenter-
na fick presenterade för sig skulle 
representera tre olika politiska 
teorier gällande resursfördelning 

till de två perso-
nerna. Bland de 
tillfrågade angav 
de med religiös 
til lhörighet ett 
fördelningsalter-
nativ som utgick 
ifrån att hjälpa de 
som har det värst 
(55%), medan en 
minoritet (33%) av de icke-
religiösa föredrog samma alter-
nativ. Forskarlaget vid Bogazici 
universitet, ledd av Ceyhun 
Egling spekulerar i att detta alter-
nativ passar religiösa väl och 
deras tro på en rättvis värld. Det 
tredje alternativet där resurserna 
skulle fördelas jämnt rent ideolo-

giskt emellan Friday och Robin-
son var nämligen inte lika attrak-
tivt bland de religiösa. 

Något som kan tyckas förvånan-
de men kan styrka det faktum att 
religiösa tror mer på en rättvis 
fördelning genom ens handlingar 
och inte ren ideologisk fördel-
ning.



Månaden Rajab, en chans för Guds vänner

Månaden Rajab är såsom 
månaderna Shaban och 

Ramadan en väldigt värdefull 
islamisk månad. I islamiska tradi-
tioner har denna månad betonats 
och rekommenderats på sådant vis 
att månaden Rajab kallats för 
”Guds hus månad”, eftersom 
Guds barmhärtighet flödar över 
tjänarna i den. Därmed lämpar det 
sig att troende människor ber Gud 
om förlåtelse i denna månad. 

Profeten Muhammed (fvmh & hf) 
sa: ”Rajab är för min nation måna-
den [vari] man söker förlåtelse. Be 
därmed inför Herren om ursäkt för 
era synder, eftersom Gud är den 
Nåderike, den Barmhärtige.” 
Imam Baqir (fvmh) sa: ”Gå inte 
miste om den 27 Rajab, eftersom 
det är en dag då profetskapet gavs 
till Muhammed (fvmh & hf) och 
dess belöning är lika mycket värd 
som belöningen för 60 månader.”

Det har återberättats från Thaw-
ban, en assistent till Profeten 
(fvmh & hf), att han sa: ”Vi var en 
grupp som i tjänst till Profeten 
(fvmh & hf) passerade en begrav-
ningsplats då vi var på väg till ett 
ställe. Profeten stannade ett kort 

ögonblick mellan gravarna och 
fortsatte sedan att gå. Jag frågade: 
”Vad berodde ditt stannande på i 
begravningsplatsen?” Profeten 
grät väldigt och vi blev även leds-
na och grät. Sedan sa han: ”Å 
Thawban! Dessa [döda männi-
skor] led så pass i sina gravar att 
jag hörde deras rop och mitt hjär-
ta blev [då] nådigt över dem. Jag 
bad Gud om att Han skulle lätta 
på deras straff och Gud acceptera-
de [bönen]. Om dessa [männi-
skor] hade fastat i månaden Rajab 
skulle de inte ha blivit bestraffade 
i sina gravar.” Jag sa: ”Å Guds 
Sändebud! Skyddar fasta och 
dyrkan i månaden Rajab en från 
bestraffning?” Han sa: ”Ja, [jag 
svär] vid Den som skickat mig i 
sanningens [namn] att tusen års 
dyrkan kommer att registreras i 
hand l ingsboken  fö r  va r j e 
muslimsk man och kvinna som 
fastar en dag i Rajab och stiger 
upp för att dyrka under en natt i 
den och inte har någonting annat i 
avsikt än Guds tillfredsställelse. 
Dagarna [för dessa tusen år] har 
passerats i fasta och dess nätter i 
dyrkan…”

Den första dagen i månaden 
Rajab (den 20 mars år 2018) 
s a m m a n f a l l e r  m e d  I m a m 
Muhammed Baqirs (fvmh) födel-
sedag. Han är shiamuslimernas 
femte store ledare. 

Den 13:e, 14:e och 15:e Rajab är 
även kända som de vita dagarna. 
Det är väldigt värdefullt att fasta 
och göra så kallade I'tikaf genom 
att spendera hela dygn i en moské 
för att dyrka Gud under dessa 
dagar. Detta år kommer I'tikaf-
ceremonin också att hållas i 
Imam Ali Islamic Center i Järfälla 
för svensk och engelsktalande. 
Läs mer på imamalicenter.se.

Imam Alis (fvmh) födelsedag 
den 13 Rajab och Mabaath, den 
dag då den Helige Profeten 
Muhammed (fvmh & hf) offici-
ellt utsågs till profet tillhör 
andra viktiga händelser under 
denna islamiska månad. 
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Artikel - Nyheter

Samma psykologiska mekanismer bland extremister

I ett pressmeddelande från Upp-
sala Universitet presenteras 

nya forskningsresultat från Euro-
pean Journal of Social Psycholo-
gy. De nya resultaten presenterar 
ett samband bakom de psykolo-
giska mekanismerna hos personer 
och deras fientlighet gentemot en 
främlingsgrupp. Studien kan för-
klara varför västerländska extre-
mister ansluter sig till grupper 
som förföljer muslimer samt hur 
vissa muslimer stöttar bombdåd 
mot västerländska mål. De fakto-
rer som kan bidra till våldshand-

lingar beror på huruvida man 
uppfattar en annan grupp som ett 
hot mot ens egna värderingar och 
kultur. Exempelvis kan icke-
muslimska västerlänningar som 
upplever muslimer som ett hot 
mot ens egna värderingar och 

kultur ansluta sig till extremist-
grupper och även förfölja musli-
mer. Forskningsresultaten har 
utförts av forskare från Danmark, 
Norge, USA och Sverige och är 
baserade på delstudier bland 
olika grupper och kontexter. Stu-
dierna utgick från intervjuer med 
muslimer och icke-muslimer om 
deras attityder gentemot den 
andra gruppen. Anmärkningsvärt 
i studien var att faktorer som räds-
la för krig och materiellt tillstånd 
inte spelade lika stor roll. 
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ycket talar för att senare tonår är vår guldålder, Mdär vi under varje stund kan vinna stora skatter 
och god personlig utveckling som vi vid ålderdom 
inte ens kan drömma om. Under tonåren när förnuftet 
och kroppen börjar snabbt blomstra står den unga 
människan framför många utmaningar. 

Nu börjar flickan eller pojken intresserar sig för frågor 
som gäller existensen. Vem är jag? Vad är meningen 
med mitt liv? Finns Gud? Osv. börjar de stora frågor-
na knacka på förnuftets och tankarnas dörr. Under 
tidigt tonår växer kroppen snabbt och ett nytt starkt 
behov görs synligt, den sexuella driftens behov. Hur 
skall tonåringen hantera det nya behovet?

Det är alltså två typer av frågor, de som förnuftet och 
andligheten längtar efter och söker svar på samt de 
som rör kroppens behov.

Tonåringen är skuldfri och mer mottaglig och påver-
kas lättare, därför är guldåldern den tid som formar 
vår framtid. 

På grund av två viktiga orsaker har goda handlingar, 
under den just här perioden, en större effekt på person-
lighetens utveckling. 1. Personligheten är mjuk och 
kan liknas vid en bördig jord. Chansen är stor att den 
personlighet vi har vid 20 års ålder stannar för resten 
av livet. Det gäller därför att se upp för hur vi formar 
vår framtid och vad vi under denna känsliga ålder gör. 

2. Goda handlingar har större effekt eftersom de har 
ett större värde jämfört med äldre människors mot-
svarande beteende. När tonåringen drivs att titta på 
något sexuellt lockande men håller ögonen i styr så 
förtjänar den unga människan en stor belöning av 
Gud. Dels för att personen är ung och oerfaren och 
dels för att den sexuella driften är nu mycket starkare 
jämfört med 30 och 40 års ålder. 

Det gäller därför älskade läsare att alltid komma ihåg 
att vi inte skall förstöra eller förorena oss när vi är som 
renast. Under guldåldern är tiden mycket mer värd 
och belöningarna eller de goda effekterna på vår 
framtid är mycket större. Ta vara på tiden och investe-
ra den i rätt riktning! 

 Lyckans hörna 4

Tonåringen är skuldfri och mer mot-
taglig och påverkas lättare

”

Den andra delen av artikelserien 
om Vitamin D diskuterar vitamin 

D brist. I första delen diskuterade vi 
vikten av vitamin D i normala kroppsfunktioner, 

däribland kalk absorptionen från kosten, benmineralise-
ring och skelettväxt, samt skelettmuskulaturens funk-
tion. Brist i vitamin D kan leda till problem i ovan huvud-
områden, men i synnerhet benmineraliseringen. Långva-
rig brist av vitamin D kan alltså orsaka bensjukdomar, 
mest noterbara av dessa är osteomalaci hos vuxna, eller 
Rickets hos barn. Osteomalaci gör att våra ben blir ”mju-
kare” och man kan då enkelt få frakturer.

Därmed är det viktigt att vi får tillräckliga mängder av 
vitamin D i våra kroppar.

För att undgå ovan, är det viktigt att vi intar rekommen-
derade mängder av vitamin D, dvs. 10 mikrogram per 
dag. I norden tar vi mindre än hälften av ovan rekom-
mendation!

Det finns två viktiga naturliga källor för vitamin D. 
Kosten är den ena, som bidrar med 20% av vår dagliga 
behov, vilket fås genom fet fisk, lever, ägg och mjölk. 
Men den viktigaste naturliga källan för vitamin D är 
genom kroppens egen produktion, som bidrar med 80% 
av vår dagliga behov. Men denna process är beroende av 
solljus (UVB strålning).

Vitamin D brist kan därmed förorsakas av kostinsuffici-
ens, malabsorption och för lite solexposition (UVB strål-
ning). Minskad solexposition kan bero på inomhusliv, 
täckande kläder (såsom Hidjab), mörkare hy samt sol-
kräm med solfaktor.

Vinn så mycket du kan under guldåldern

Hälsohörna 3 

Del 2: Vitamin D brist

Syster, glöm inte vitamin D! 

I nästa och sista del av denna artikelserie, kan man läsa hur 
man praktiskt kan undgå vitamin D brist.

Bildkälla: ndtv.com
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Vår tredje Imam är Imam Hussein (fvmh). 

Han var mycket snäll och tänkte alltid på andra innan sig själv.

När den Helige Ledaren (fvmh) var på väg till Karbala visste han om vad som skulle hända med honom 

och hans familj. Han träffade Hurr – kaptenen för Yazids armé och hans soldater. 

Imam Hussein (fvmh) visste om att denna armé hade skickats av Yazid ibn Muawiya för att kriga mot 

Imamen (fvmh) och hans vänner.

Detta var den armé som skulle stoppa Imam Hussein (fvmh) och hans kompisar från att få vatten 

och döda Imamen (fvmh) och hans familj och vänner.

När Imamen såg hur törstig armén var och att de inte hade något vatten kvar sa Imam 

Hussein (fvmh) till sina män att ge deras vatten till endens armé.

Imam Hussein (fvmh) och hans män gav inte bara vatten till armén, utan även till deras 

hästar.

Moralen av detta är att om någon inte är bra mot dig, är elak eller säger fula saker till 

dig bör du alltid vara snäll mot personen.

Guds Sändebud (Gvmh) har sagt:

”Alla tidigare synder kommer att bli 
förlåtna för den person som isolerar 
sig själv (i moskén under Itikaf) i 
sann tro och hopp (om Guds belö-
ning).” (Kanz al-Ummal, hadith 
24007)

Snart anländer den tid som varje 
troende muslim, som söker närhet 
till Gud, måste ta vara på. Det är 
ankomsten av månaden Rajab och 
den heliga säsongen fram till Eid al-
Fitr.

Varje månad har vi de vita dagarna 
som infaller den 13:e-15:e varje 
månad enligt Hijri-kalendern. 
Dessa dagar är av stor vikt för den 
troende och det är rekommenderat 
att fasta då. I månaden Rajab 
erbjuds ett Itikaf-program i moskén 
i Imam Ali Center i Järfälla-

Stockholms län.

Starten för detta andliga program är 
fredagen den 30 mars vid skym-
ningsbönen. Nytt för i år är att pro-
grammet även kommer hållas på 
svenska/engelska utöver persiska 
och arabiska.  Detta program har 
pågått sedan år 2012. Avslutningen 
kommer att infalla på måndagen den 
2 april, även detta efter skymnings-
bönen. 

I programmet kommer det att finnas 
olika föreläsningar, gemensamma 
böner, åkallan, filmvisning och mat 
att bryta och börja fastan med. Måna-
den Rajab är känd för sin förmåga att 
förlåta synder och vad kan vara bät-
tre än att inleda vår Troendes Mästa-
re, Imam Alis (fvmh) födelsedag 
med en intention att söka närhet till 
Gud.

Itikaf – En spirituell resa mot Gud, som måste upplevas!

snart anländer den tid som 
varje troende muslim, som 

söker närhet till Gud, måste 
ta vara på

”



Feodor Ingvar Kamprad föddes i 
Pjätteryd i Älmhults kommun 

år 1926. Han växte upp på traktens 
största gård och hans farfars far var 
en förmögen godsägare ifrån 
Tyskland med släktband till rikspre-
sidenten Paul von Hindenburg. Det 
var hans farfar som invandrade till 
Sverige med fru och tre barn år 
1896. Ingvar Kamprads moder drev 
en stor diversehandel i Älmhult, så 
man kan tidigt se att affärssinnet låg 
i generna. 
Ingvars första erfarenhet av handel 
började redan vid fem eller sex års 
ålder och detta med försäljningen 
av tändstickor som självklart gick 
med vinst. Vid 10 års ålder cyklade 
han runt och sålde julglitter, tänd-
stickor, fisk m.m. Vid 17 års ålder så 
grundade Ingvar Kamprad handels-

firman Ikea och först vid 32 års 
ålder, år 1943 öppnade Ikea. I 
uppstarten av Ikea var det endast ett 
postorderföretag och det dröjde 
ytterligare 4 år till 1947 då Ikea fick 
sitt första varuhus i Älmhult. 
Namnet Ikea kommer ifrån hans 
namn och adress, Ingvar Kamprad, 
Elmtaryd, Agunnaryd.
Ikeas säte ligger i Nederländerna 
och Ikea är en stiftelse. Kort sagt så 
tillhör företaget mer eller mindre 
endast Ingvar Kamprad han själv. 
Ingvar Kamprad har räknats som en 
av de rikaste i världen. Hans företag 
Ikea omfattar 362 varuhus och finns 
i 29 olika länder 
Ingvar Kamprad har tre söner 
tillsammans med sin andra hustru, 
s m å s k o l l ä r a r e n  M a rg a r e t h a 
Stennert. De heter Peter, Jonas och 

Mathias Kamprad och han hade 
även en adoptivdotter ifrån hans 
första äktenskap med sekreteraren 
Kerstin Wadling. 
Ingvar Kamprads farmor och far var 
stora beundrare till Adolf Hitler och 
vid år 1942 anslöt sig Ingvar 
Kamprad til l  den fascistiska 
Nysvenska rörelsen. Ingvar ska vid 
ett senare tillfälle ha förklarat sitt 
medlemskap till nazismen med att 
han var påverkad av släkt och inte 
förstod vilka agendor de hade. 

Uppdrag granskning avslöjade i 
januari 2012 att p.g.a. Ikeas säte i 
Nederländerna kunde Ingvar 
Kamprad komma undan stora 
skattelättnader och man gjorde en 
upptäckt år 2011 att summan 
uppgick till 100 miljarder kronor. I 
ett pressmeddelande bekräftade han 
uppgifterna.
Vid 91 års ålder dog Ingvar 
Kamprad i sitt hem i Småland den 
27:e januari 2018, efter en lungin-
flammation efter en flygresa, och 
det är känt att Ingvar Kamprad 
arbetade ända in i det sista. Hans 
motto var att: ”det mesta ännu är 
ogjort.”
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Ingvar	Kamprad	(1926-2018)	–	Ikeas	grundare

Ur	Rosengården:

De troendes befälhavare Imam Ali (fvmh) sade: 
[Jag svär] vid Gud, att även om jag skulle få de sju landsområdena [alt. kontinenterna] med allt som finns under deras 
himlavalv, [d.v.s. alla dess naturtillgångar och skatter] under den förutsättning att jag skulle vara Gud [och Hans lagar] 
ohörsam ifråga om en myra[s rättigheter], i det att jag skulle stjäla ett enda korn från det, så hade jag vägrat.

Medlem i :

Månadens	hadith:

Källa: Nahj al-Balāḡaħ s. 347                Översättning: Hassanain Govani 

Översättning av: 

          Hassanain Govani

Ur åkallan (dua) som reciteras under månaden Ramadan:

hans motto var att: ”det 
mesta ännu är ogjort.”
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O Gud, ge gravens folk fröjd,
O Gud, ge alla fattiga välstånd, 
O Gud, mätta alla hungriga,
O Gud, kläd alla klädlösa, 
O Gud, återgälda alla skuldsattas 
skulder,
O Gud, bota alla sjuka, 

O Gud, avlägsna vår fattigdom med 
Din rikedom,
O Gud, förändra vårt sorgliga 
tillstånd med Ditt vackra tillstånd,
O Gud, återgälda våra skulder och 
befria oss från fattigdom,Sannerli-
gen har Du makt över alla ting!
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