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Påhopp, hot och hat 
i religionsfrihetens namn



venska muslimska kvinnor Sberättar att de inte vågar bära 
s in  s lö ja /h i jab  offent l ig t . 
Muslimer i Sverige törs inte 
berätta för sina kollegor att de är 
muslimer, av rädslan för att 
mötas av hat, hot och glåpord. 
Statistik från olika myndigheter 
visar att det är hatbrott mot 
muslimer som ökar mest.
Vi skyddar våra moskéer med 
allt fler säkerhetsåtgärder; som 
vakter, kameror, säkerhetsslus-
sar, skyddsglas och mycket 
annat, för att i fred och frihet få 
utöva den religion som vi i 
rel igionsfr ihetens Sverige 
faktiskt har laglig rätt att utöva. 
Men glåpord och falska ankla-
gelser fortsätter.

På senare tid har muslimer och 
de shiamuslimska samfunden i 
Sverige fått utstå allt mer kritik. 
Under de senaste dagarna har vi 
hört en ledamot i Sveriges 
riksdag bestämt hävda att 
moskén i Järfälla dels får bidrag 
från den svenska staten, dels 
finansieras av stater som främjar 
radikalisering i Sverige. Vi har i 
sociala medier sett en riksdags-

politiker säga: "Stäng moskén 
och kasta ut imamen! Stoppa 
bidragen till trossamfunden."
Vårt trossamfund påstås använ-
da vårt statliga bidrag till att 
finansiera  e t t  annat  lands 
fientliga verksamhet i Sverige. 
Den moské i Stockholm dit våra 
församlingsmedlemmar går för 
att utöva sin tro påstås vara bas 
för den iranska regimen. Ankla-
gelser av det här slaget är lätta att 
yttra, speciellt om den som 
uttalar dem inte krävs på att visa 
vare sig belägg eller bevis, 
anklagelserna får stå oemotsag-
da.
När den här typen av resone-
mang sprider sig så når de ut, i en 
styrka som är förvånande. Detta i 
ett land som Sverige där vi i 
skolan uppmuntrar elever att 
vara källkritiska och ta reda på 
fakta, där vi har medier som får - 
och ska - vara kritiskt granskan-
de och som sätter faktakontroll 
högt. Ett land där såväl religions-
frihet som yttrandefrihet är 
inskrivna i grundlagen.
Som representant för Islamska 
Shiasamfunden i Sverige, ett 
ideellt, religiöst och demokra-

tiskt trossamfund med runt 35 
000 medlemmar i cirka 60 
medlemsföreningar runt om i 
landet, vill jag först säga att det 
är viktigt för var och en - och 
särskilt politiker - att ha fakta rätt 
innan man kommer med ankla-
gelser. Shiasamfunden och 
moskén är två olika saker. De 
bidrag shiasamfunden får från 
svenska staten går inte till att 
finansiera moskéns verksamhet.
Att anklaga ett stort svenskt 
trossamfund för att det har 
koppling till ett annat land och 
att det är deras förlängda arm 
utan att ha något belägg för 
påståendet är bara vilseledande 
och kan leda till mer motsätt-
ningar i samhället.

om trossamfund beviljas vi Sbidrag från svenska staten 
under förutsättning att vi kan 
redogöra för vad vi kommer att 
använda bidraget till. Vårt 
trossamfund får inga bidrag från 
en främmande makt. Precis som 
alla andra trossamfund, förenli-
ga med den svenska lagen om 
trossamfund, blir vi synnerligen 
granskade i vad vi gör med de 
bidragspengar vi får.

Ledarartikel
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Vi driver en kulturell och religiös 
verksamhet som är öppen för 
allmänheten och vi döljer ingen-
ting. Våra församlingar har ingen 
utländsk finansiering, vi är 
självständiga. Vi är en ansvarsta-
gande part i det svenska civilsam-
hället.
Falska anklagelser, rykten och 
illvilja förstör så mycket för alla 
oss som precis som övriga med-
borgare helst av allt bara vill leva 
laglydigt, i fred och frihet, få tycka 
och tänka vad vi vill utan risk att 
bli kritiserade för det, få arbeta och 
göra rätt för oss och kunna få se 
våra barn växa upp till medvetna 
och goda individer.
Det har funnits muslimer i Sverige 
i över hundra år och muslimer har 
sedan dess bidragit till det svenska 
samhället med allt från arbete till 
entreprenörskap och kultur. Vi vill 
att Sverige ska fortsätta kunna 
vara ett hem även för muslimer, ett 
hem där man varken behöver 
gömma sig eller vara rädd.

Det finns initiativ bland svenska 
politiker att skapa en nationell 
strategi för att stärka judiskt liv i 
Sverige, med fokus på överföring 
av judisk kultur och jiddisch till 
yngre och framtida generationer. 
Det är ett bra initiativ som också 
visar att politiker bryr sig om det 
religiösa livet i Sverige. Vi är gärna 
med i dialog om hur man kan göra 
liknande även när det gäller att 
stärka det muslimska livet i Sveri-
ge. Det hat och de hot som många 
judiska församlingar i Sverige 
upplever liknar det som muslimer 
får utstå. Därför har också säkerhet 
blivit en av de viktigaste frågorna 
för att värna och möjliggöra ett 
fortsatt muslimskt liv i Sverige.
Som ordförande i trossamfunden 

har jag även mött många medlem-
mar som har svårt att förstå att det i 
Sverige är möjligt att illvilliga 
krafter som bara vill hota muslimer 
får göra det med yttrandefriheten 
som skydd. Det finns svenska 
politiker som vill förbjuda demon-
strationer utanför synagogor - och 
därmed begränsa yttrandefriheten - 
för att undvika oroligheter. Samti-
digt anses koranbränning vara 
acceptabelt inom ramen för yttran-
defriheten, trots att detta verkligen 
har skapat oroligheter. Den svenska 
yttrandefriheten är hotad, den 
missbrukas av illvilliga krafter. Vi 
behöver ökad dialog med svenska 
politiker om detta, för att bredda 
kunskap och förståelse hos båda 
parter och för att få förtydliga att 
det är stor skillnad på att bekämpa 
islamismen och på att hota musli-
mer.

Haider Ibrahim
Ordförande

Islamiska Shiasamfunden i Sverige

Ledarartikel
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Vid 17-tiden på torsdagen 2 
februari 2023 träffade Förenade 
Islamiska Föreningar i Sverige, 
Bosniska Islamiska Samfundet, 
Sveriges Muslimska Förbund, 
Islamiska Shiasamfunden i 
Sverige och Islamakademin, 
statsminister Ulf Kristersson 
samt  soc ia lminis te r  Jakob 
Forssmed hemma hos sig på 
Sagerska huset i Stockholm. 
Mötet skedde på initiativ av 
statsminister Ulf Kristersson och 
syftade till att samtala kring den 
senaste tidens antimuslimska 
hatattacker mot muslimer i 
Sverige och hur Sveriges stånd-
punkt i frågan har föranlett 
utrikespolitiska konsekvenser.

Mötet inleddes med att kort 
anförande från statsministern 
som gav sin bild av händelsernas 
olika dimensioner och hur de 
påverkar Sverige. Statsministern 
var tydlig med att inga som helst 
revideringar av lagar eller förslag 
på revideringar av lagar kommer 
att undersökas eller ske med 
anledning av koranbränningarna.

Vårt syfte med att träffa Ulf 
Kristersson var att förmedla den 
muslimska gruppens röst samt 
förklara hur Sverige har förän-
drats från ett land som känneteck-
nas av tolerans och öppenhet till 
ett land som förekommer i 
internationella medier i samman-
hang av hat och regelverk som 
upplevs vara riktade mot olika 
grupper. Vi gav flera konkreta 
exempel på hur rasism och 
diskriminering påverkar enskilda 
muslimers livsvillkor negativt 
samt hur det muslimska civilsam-
hällets möjlighet att verka på ett 
naturligt sätt i samhället begrän-
sas genom att exempelvis vägra 
försäkra moskéer. Hur svenska 

banker vägrar öppna bankkonton 
för muslimska föreningar. Hur 
muslimska skolor har tvingats 
stänga samt hur normaliserade 
mikroaggressioner mot muslimer 
har blivit i samhället!

Vi gjorde tydligt att vi är svenska 
medborgare och är precis som 
resten av samhället måna om 
Sveriges intressen. Muslimska 
organisationer ska ses som en 
naturlig partner i regeringens 
arbete med den muslimska 
gruppen och vi är öppna med att 
erbjuda vårt stöd och hjälp. 
Samtidigt måste regeringen ta 
krafttag mot islamofobin som 
utgör ett samhällsproblem och ett 
hot mot både muslimer och 
Sverige.

Det gemensamma kravet som vi 
lade fram på mötet är att regering-
en måste ta dessa problem på 
allvar, både i ord och handling 
samt att genom ett inkluderande 
språk se den muslimska gruppens 
problem och prata om de! Vi 
tycker att gällande lagstiftning är 
tillräcklig för att förbjuda hets och 
hat mot samhällsgrupper och att 
lagen i grunden är stiftad i detta 
syfte. Det som saknas är en 

politisk vilja som agerar i enlighet 
med lagstiftningen och säkerstäl-
ler dess efterlevnad.

Vi tycker att dialog är viktig och 
att det krävs ett samlat krafttag 
från flera aktörer i samhället för 
att stoppa den farliga utveckling-
en samt förstärka den svenska 
demokratin genom att garantera 
allas deltagande på lika villkor. Vi 
tycker att kvällens korta möte ger 
den sittande regeringen bra 
förutsättningar att ta tag i rådande 
problem samt föreslå åtgärder och 
handlingsplaner snarast!

Undertecknad av:

- Mohamad Temsamani, Förena-
de Islamiska Föreningar i Sverige

- Mustafa Setkic, Bosniakiska 
Islamiska Samfundet

- Tahir Akan, Sveriges Muslimska 
Förbund

- Haider Ibrahim, Islamiska 
Shiasamfunden i Sverige

- Salahuddin Barakat, Islamaka-
demin

Stockholm 2 februari 2023

”Med anledning av möte med statsminister”
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Yttrandefriheten är ingen självklar 
frihet utan något som måste värnas 
om. Tyvärr har vi missat dess 
kärnsyfte i debatten om absolut 
eller begränsad yttrandefrihet.
Yttrandefriheten finns till för att 
värna om att alla individer i ett 
samhälle ska kunna vara fritänka-
re. Att kunna uttrycka våra åsikter 
även när de är olikt andras är ett 
tecken på hög moralisk civilisation 
som gärna utbyter erfarenheter och 
perspektiv.
I en modern arbetsplats skulle det 
inte accepteras att en medarbetare 
använder sig av kränkande meto-
der för att framföra kritik till en 
annan medarbetares förslag eller 
idéer. Annars hade andra medarbe-
tare inte vågat förklara sina 
ståndpunkter även om de på 
pappret har rätt till att uttrycka sig. 
Ett gott ledarskap hos företag 
kännetecknas av förmågan att 
bygga upp en kultur och arbetsmi-
ljö där alla vågar säga vad de 
tycker. Allt annat vore långt ifrån 

den sanna yttrandefriheten.
Att skapa en sådan miljö kräver en 
handlingsplan mot bl.a. kränkande 
beteende. Betyder det då att vi 
begränsar yttrandefriheten? Eller 
främjar vi den?
Det kan hävdas att det är en stor 
skillnad mellan en arbetsplats 
jämfört med lagar och regler för ett 
stort samhälle. Eller att det inte 
finns någon anledning att vara rädd 
för att uttrycka sin åsikt. Alla har sin 
rätt till demonstration och skydd 
från polisen precis som Paludan. Vi 
ska ha kvar vår unika och absoluta 
rätt till yttrandefrihet.
År 1971 avkriminaliserades brottet 
"skymfande av rikssymbol", vilket 
gör att man t.o.m. har rätt att bränna 
svenska flaggan i Sverige. En flagga 
köpt för egna pengar och är ens egna 
egendom har man rätt att bränna ner 
om man så vill av någon anledning. 
Detta påstående är dock inte helt 
sant. För när man tog bort det som 
ett brott så ansåg man att det finns 
tillräckligt skydd för vår flagga och 

vår fana i lagen om förargelseväck-
ande beteende. Så sent som år 1997, 
dvs 26 år efter avkriminalisering av 
brottet "skymfande av rikssymbol", 
dömdes en man både i tingsrätten 
och hovrätten för förargelseväckan-
de beteende för att ha vanhedrat 
svenska flaggan offentligt under 
svenska flaggans dag.
Förargelseväckande beteende är ett 
brott för att bland annat värna om 
det klimat som nämns i exemplet 
ovan gällande arbetsplats, men på 
samhällsnivå. Ändå tillåter man 
vanhedrande av en bok som är helig 
för en redan utsatt minoritet under 
dess speciella månad Ramadan. 
Den ena handlingen räknas som 
förargelseväckande beteende 
medan den andra kallas för yttran-
defrihet. Det är nu dags att vara 
konsekventa och för en gångs skull 
kalla alla kränkande beteenden för 
vad de faktiskt är.

Av: Muhammed Alsadi

Yttrandefrihet - respekt till oliktänkandeINSA� NDARE

"Återkommande skändningar, 
förolämpningar och  dolda hot 
om utplåning främjar de krafter 
som vill så split och missämja i 
samhället. Under yttrandefrihe-
tens fana används koranbrän-
ningar för att ge uttryck för hot 
och hat mot muslimer. 

Koranen är en helig skrift för 
världens muslimer. I den finner 
de mening med livet, tröst, 
identitet och mycket mer. För 
musl imer är  skändning av 
Koranen en kränkning och 
skymfning av dem själva.

Därtill är muslimer i Sverige en 
utsatt minoritet. Flertalet forsk-

ningsrappor ter  v i t tnar  om 
muslimers utsatthet för diskrimi-
nering, hot, hat, och våldsbrott. I 
denna kontext får koranbränning-
ar ytterligare en dimension – man 
sparkar på den som redan ligger 
ned. 

Det är ingen modig handling för 
yttrandefriheten. Det är tvärtom 
hets mot en utsatt grupp i samhäl-
let. Det är ett tydligt budskap till 
Sveriges muslimer: Ni hör inte 
hemma här.

Därigenom ställs människor mot 
människor, grupper mot grupper. 
Känslan av utanförskap ökar och 
därmed även segregationen. 

Handlingarna driver medvetet 
fram social oro och står i kontrast 
till idén om nationell samman-
hållning.

Historien vittnar återkommande 
om att fysiska attacker på böcker 
går hand i hand med attacker på 
människor. Därför uppmanar vi 
alla de som står upp för mänskli-
ga rättigheter att göra sina röster 
hörda och uttrycka sin avsky 
genom att fördöma denna hatiska 
handling".

Imam Ali Islamic Center

2023-01-29

"Koranbränning är ingen modig handling, utan uttryck för hot och hat”
Uttalande av Imam Ali Islamic Center
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Lugnt på frukostbordet i 
enlighet med familjens 
morgonrutin fick jag en 

klump i magen, jag var stum, 
handlingsförlamad, jag var helt 
häpen, har inte i min vildaste 
fantasi kunnat föreställa mig 
detta.

Medan gröten tillreddes frågade 
min 11 åriga son, som är född och 
uppvuxen i Sverige.  

”Mamma, varför så många hatar 
oss?” 

Jag var helt stum… igen min son, 
men nu med ett tillägg ”Mamma, 
varför hatar alla svenskar oss?” 
jag var fortfarande stum… jag 
försökte formulera något klokt. 
Men väntan på mammas svar var 
alldeles för lång för den förtärda 
11 åringen blickar och då kom 
frågan igen, men med ett ytterli-
gare tillägg ”Mamma, varför 
hatar alla svenskar oss Musli-
mer?”.

Denna fråga frodas tyvärr i 
tusentals muslimska barns tankar 
i dagens Sverige. Tillsammans 
med majoriteten av jordens 
befolkning tycker det är avsky-
värt att bränna koranen i yttrande-
frihetens namn. 

Det är med bestörtning muslimer 
dagligen upplever i den allmänna 
debatten hur svenska politiker 
och opinionsbildare i Sverige 
uppmanar till bland annat bokbål 
och marginalisering av den 
muslimska minoriteten i Sverige.

De senaste bokbålen gör att 
yttrandefrihetsfrågan sätts under 
luppen. Men frågan är inte bara 
yttrandefriheten i sig utan motsä-
gelsen att samtidigt som den hålls 

helig, håller den 
ingenting heligt 
längre. 

Beskyddarna av  
gränslös yttran-
defrihet är de 
som har ett rum 
att yttra sig i det 
vill säga de som 
äger tillgång till 
att få sina ord och 
bilder, uppfatt-
n i n g a r  o c h 
åsikter publice-
rade  och  in te 
bortcensurerade. 

S v e n s k  l a g 
f ö r o r d a r  i n t e 
gränslös yttran-
defrihet. Dess gränser har alltid 
varit och måste alltid vara flytan-
de. Vi har lagar som förbjuder 
hets mot folkgrupp, förtal och 
olaga hot. Det är förnuftigt.

Men när är det hets mot folk-
grupp? Att bränna Koranen är 
tydligen yttrandefrihet. Men om 
man bränner andra gruppers 
flaggor och symboler? Eller om 
en föreläsare diskuterar obekvä-
ma teser?  Även här  flyter 
gränserna.

Det är dravel att försvara koran-
bränningar med ”yttrandefrihet”. 
Att Sverige hamnat i en sådan 
debatt är ett tecken på att grund-
läggande mänskliga rättigheter 

har rubbats och är hotade på 
riktigt. Staten har ett ansvar att 
skydda medborgarna från hat och 
hot. I min sons känsla så har 
Sveriges regering totalt misslyck-
ats och måste på allvar komma på 
den rätta banan. 

Yttrandefriheten måste värnas 
men får inte isoleras från samexi-
stens skyldighet att inte skada 
eller såra medmänniskan. För att 
bygga en bättre värld krävs åsikts 
och yttrandefrihet men likaväl 
respekt för medmänniskans 
okränkbarhet. Om vi förlorar den, 
förlorar vi människans värdighet.

Klumpen i magen när 
gröten kokade

Staten har ett ansvar att 
skydda medborgarna 

från hat och hot

”

Sara Abdullah

Svensk lag förordar inte 
gränslös yttrandefrihet

”
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De senaste tre åren har inte varit 
särskilt trevliga för Sveriges 
muslimer. Under dessa år har de 
mörka krafterna och muslimfi-
entliga krafterna förändrat 
Sverige. Samhällsklimatet har 
blivit främlingsfientlig och 
rumsrent i vårt Sverige. Många 
händelser har ägt rum och 
medfört och medför alvarliga 
och skadliga konsekvenser för 
vårt samhälle i många år framåt. 

BRÅ:s rapport (2020) berättar 
om den iögonfallande ökningen 
av islamfientlighet i Sverige och 
är ett starkt bevis på detta 
sociala fenomen. Muslimer 
upplever en påtaglig utsatthet på 
jobbet, i skolan, på universitetet 
och på andra platser i samhället. 
Tyvärr för dagens svenska 
muslimer förknippas numera 
Sverige främlingsfientligt land 
där religionsfrihet är försvagad.

I dagens Sverige är man rädd för 
att uttrycka sin trosuppfattning 
som muslim. En del menar att 
yttrande av trosuppfattning är 
en lagstadgad rättighet som 
skyddas av lagen, men tittar 
man på hur enkelt det är och mer 
eller mindre fritt fram att kränka 
och hetsa mot muslimer, så får 
man en annan uppfattning och 
funderar ifall allt kan utföras 
med stöd av lagen? 

Känslan av utsatthet, diskrimi-
nering, hat och hot som musli-
mer upplever är inget som bara 
kan lösas genom att ändra eller 
förtydliga lagarna. Det krävs att 
de goda krafterna i samhället 
med politisk, social och kultu-
rell vilja på allvar sätter ner 
foten mot de mörka och främ-

lingsfientliga krafterna.
De frekventa bränningarna av 
den ytterst heligaste boken, för 
alla världens muslimer, de 
hatfulla yttrandena mot islam 
och muslimer från politiker, 
marginaliseringen och noncha-
lansen av islamofobi och 
muslimhatsfrågan i det senaste 
valet av de etablerade partierna, 
lögnen, anklagelserna och 
företalen i medier av etablerade 
politiker mot att moskéer har 
tvivelaktiga och suspekta 
förbindelser med andra länder, 
frysningen av statligt stöd till 
studieförbund och utbildnings-
institutioner, förolämpning mot 
muslimers övertygelser såsom 
giftermål och brudgåva, är 
endast några exempel, men 
listan är milslång och tyvärr så 
blir den längre för varje dag det 
går, på hur muslimer bemötts 
under de senaste åren. 

Det som är intressant är att dessa 
attacker mot muslimer har skett 
med stor frekvens och intensi-
tet, utan utrymme eller möjlig-
het att rentvå eller förklara sig 
för samhället. Kan då syftet vara 
att lägga dränka muslimer med 
klander och odla en orubbad 
opinion mot muslimer?

Svenska muslimer har bott i 
detta land i flera decennier. 
Många har byggt och 
bidragit i uppbyggnaden 
av Sveriges välfärd och 
demokrati. Svenska 
muslimer tycker om 
S v e r i g e  o c h  v i l l 
uppriktigt integreras 
och välkomnas som 
fullvärdiga med-
b o r g a r e  m e d 

likvärdiga rättigheter. Frågan, är 
om det inte är dags för samhäl-
lets goda krafter att seriöst 
fundera över  de skadliga 
konsekvenserna av islammot-
stånd och hatspridning mot 
muslimer?

Det kan naturligtvis inte förne-
kas att en del av denna hatsprid-
ning också härstammar från 
globala händelser. Men vi kan 
lösa de flesta av dessa problem 
inom landet. 
Denna fråga kräver en stark och 
ärlig vilja från politiker, media 
och de muslimska samfunden i 
Sverige. Dialog mellan dessa 
grupper samt att ta frågan om 
diskriminering på allvar och 
bekämpa den, kan vara en bra 
början för att övervinna detta 
samhällsproblem. 

Sveriges namn har i flera 
decennier förknippats med 
tolerans, respekt för religions-
frihet, yttrandefrihet, respekt för 
minoriteter och olika grupper. 
Ett av de viktiga målen för 
dagens samhälle måste vara att 
återuppta det förlorade anseen-
det. Är det inte dags för frid och 
ro?

Är det inte dags för frid och ro?
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     -Många deltagare visste inte 
innan projektet att det dem gör är 
socialt arbete men när vi beskrev 
professionen så sa dem - ja det 
där är exakt det jag gör. Man 
sitter med människor, lyssnar 
och försöker bistå dem. Tack 
vare projektet uppger många 
deltagare att de känner sig 
stärkta och att rollen som social 
arbetare formaliseras inom 
församlingen. Vilket i sin tur 
ökar tryggheten och rättssäker-
heten för den som söker stöd och 
hjälp hos en församling, säger 
Lamia Elamri, verksamhetschef 
på Ibn Rushd studieförbund.

De flesta församlingar bedriver 
idag ett brett socialt arbete. 
Omsorg om medmänniskan i 
livets olika situationer. Imamer 
och frivilliga hjälper människor 
i fysisk, psykisk och andlig nöd. 
Exempelvis tar församlingar 
och humanitära organisationer 
emot tusentals asylsökande 
varje år som behöver stöd för en 

framtida etablering i Sverige. 
Hittills har arbetet framför allt 
utförts av ideella imamer och 
frivilliga, ofta utan stöd och 
handledning. En utmaning är att 
det ännu inte finns någon 
diakon-utbildning för muslimer 
i Sverige. Men genom en ny 
plattform och nytt stöd kan 
moskén verka på mer jämlika 
villkor med andra trossamfund.

Muslimska församlingar och 
humanitära organisationer har 
länge efterfrågat en kapacitets-
stärkning av den muslimska 
diakonin i Sverige. Redan finns 
det en etablerad själavård för 
bland annat fängelseimamer och 
sjukhusimamer. Medan behovet 
fortsätter vara stort i mötet med 
asylsökande. Men nu lanserar 

Ibn Rushd studieförbund ett 
digitalt studiematerial och 
studiehandledning som kopplar 
ihop själavård med socialt 
arbete och etablering för asylsö-
kande.
Bakom det nationella projektet 
Hoja – hälsa och jämställdhet för 
asylsökande står Förenade 
islamiska föreningar i Sverige 
(FIFS), Islamic Relief och 
Islamiska Shiasamfunden i 
Sverige (ISS) i samverkan med 
Ibn Rushd studieförbund. 

Under ett och ett halvt år har 
projektet identifierat och belyst 
det sociala arbetet som sker 
inom församlingar. Efterfrågan 
har varit stor och totalt har 140 
praktiker deltagit under hand-
ledning av handledare på Kista 
Folkhögskola. En viktig funk-
tion som projektet fyllt har varit 
att knyta samman alla de perso-
ner som verkar inom det sociala 
arbetet. Ett nätverk som lever 
vidare efter projektets slut. 

Imamer får stöd utav nytt riktat studiematerial

Pressmeddelande
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Tack vare projektet 
uppger många deltagare 
att de känner sig stärkta 

”

Pressmeddelande 18 jan 2023

Varje år söker sig människor till moskéerna i livets olika skeden. Men personerna de möter är ofta frivilliga och 

saknar formell utbildning eller kompetens för att hjälpa och hänvisa vidare till rätt instans. Nu lanserar Ibn 

Rushd studieförbund tillsammans med församlingar och humanitära organisationer ett nytt studiematerial om 

hälsa och jämställdhet. Studiematerialet riktar sig till imamer och frivilliga som möter asylsökande och särskilt 

utsatta människor i moskéerna. Materialet är ett viktigt steg till att formalisera en utbildning för en muslimsk 

diakoni i Sverige.
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       -Det viktigaste resultatet för 
deltagarna i projektet är ett helt 
nytt nätverk för de personer som 
brinner och jobbar med de här 
frågorna. Att de får en möjlighet 
att träffas, lära känna varann och 
sätta ord på utmaningarna i 
verksamhet har varit en nyckel 
för att stärka och utveckla 
engagemanget, säger Lamia 
Elamri, verksamhetschef.

Många imamer och frivilliga 
saknar idag goda förutsättningar 
för att möta de utmaningar som 
tillhör rollen. Nytt för utbild-
ningsmaterialet är att det riktar 
sig till de muslimska trossam-
funden med ett tydligt fokus på 
känsliga frågor och förebyggan-
de insatser. Några frågor som 
behand las  ä r  exempe lv i s 
psykisk ohälsa och våld i nära 
relationer.

       -Många imamer och frivilli-
ga är vana vid att gå direkt in i 
problemen och försöka lösa 
situationen. Det blir inte bra. Då 

är det bättre att veta till vad och 
hur man hänvisar vidare männi-
skor som behöver mer kvalifice-
rad hjälp, säger Lamia Elamri.

Projektet har redan fått effekt. 
Både imamer och frivilliga 
upplever att projektet har stärkt 
deras kapacitet. En av fram-
gångsfaktorerna är att studiema-
terialet utvecklats tillsammans 
med målgruppen, ihop med 
akademiker och asylsökande i 
asylprocesser. 

     -Folkbildningen möjliggör 
att vi överhuvudtaget kan göra 
ett studiematerial som är så 
verksamhetsnära och målgrupp-
sanpassat. Nu behövs resurser 
för att sprida utbildningsmateri-

alet och fortsätta stärka kapaci-
teten i moskéernas sociala 
arbete, säger Lamia Elamri.

För att tala vidare om imamens 
roll och dess förutsättningar och 
utmaningar bjuder Ibn Rushd 
studieförbund in till slutkonfe-
rens för HOJA-projektet den 23 
februari kl. 10-16.00 på Ersta 
konferens och hotell i Stock-
holm. Konferensen riktar sig till 
Ibn Rushds medlemsorganisa-
tioner, projektets deltagare, 
samhällsaktörer, socialarbetare, 
kommunala tjänstemän samt 
politiker.

För att anmäla dig till slutkonfe-
r ensen  be sök  www.ho ja -
slutkonferans.confetti.events

Nu behövs resurser för 
att sprida utbildningsma-

terialet och fortsätta 
stärka kapaciteten 

”

Om Hoja 

Hoja finansieras av Länsstyrelsens tidiga insatser för asylsökande (s.k. TIA-medel).

 Tidiga insatser för asylsökande ska främja asylsökande personers framtida etablering i 

Sverige genom en meningsfull sysselsättning under asyltiden. 

Länsstyrelsen samordnar länets arbete och fördelar bidrag för insatserna. 

Läs mer om en av projektets aktiviteter här: Utbildningen: Imam som socialarbetare

De flesta församlingar 
bedriver idag ett brett 

socialt arbete

”

Foto: Ibn rushd Foto: Ibn rushd

http://www.hoja-slutkonferans.confetti.events/
http://www.hoja-slutkonferans.confetti.events/
https://www.ibnrushd.se/imam-som-socialarbetare-2/


Artikel

“De som tror och vars hjärtan 
blir stilla när Guds namn nämns 
- är det inte så att då Guds namn 
nämns blir människohjärtat 
s t i l la?” (13:28,  Koranens 
budskap)
Sura Ra'd (nummer 13) uppen-
barades i Medina. I Tafsir Nour 
står det bland annat att ihågkom-
melse av Gud inte endast görs 
muntligt, även om det är ett 
tydligt exempel på det. Det är 
viktigt att komma ihåg Gud i alla 
situationer, speciellt om man 

begår en synd.
Av naturen söker människan 
fullständig perfektion och det 
obegränsade. Eftersom allt 
förutom Gud är begränsat blir 
hon inte lugn med det.
Det finns många välsignelser av 
att komma ihåg Gud, och en av 
dem är att om man tänker på 
Guds välsignelser leder det till 
att man visar tacksamhet. Om 
man tänker på Guds makt leder 
det till att man litar på Honom. 
Tänker man på Guds vänlighet 

leder det till kärlek till Honom. 
Tänker man på Hans vrede ger 
det upphov till att man fruktar 
Honom. Tänker man på Hans 
storhet blir man ödmjuk inför 
Honom. Om man tänker på Hans 
kunskap om det hemliga och 
uppenbara så blir man blyg och 
kysk.

I detta avsnitt kommer vi att försöka besvara två frågor, nämligen, frågan; 'När började religionen Islam eller 
begreppet tawḥịd?' och 'Kan Allah kännas av? Kan vi känna Allah?’

Låt oss besvara den första 
frågan 
’När började religionen Islam 
eller begreppet tawḥịd?'. 

Vi säger att det ofta antas av 
både musl imer  och icke-
muslimer att Islam började med 
profeten Muhammads inträde i 
världshistorien och Koranens 
början. Det finns en viss sanning 
i detta, naturligtvis, men Kora-
nen målar upp en annan bild 
också, en som har haft en djup 
inverkan på hur människor har 
uppfattat sin religion. Från detta 
perspektiv började Islam med 
världens skapelse. I sin bredaste 
betydelse ger ordet islām 
(underkastelse, överlämnande) 
titeln på varelsernas universella 
och ständigt närvarande situa-
tion inför Skaparen.

"Till Honom överlämnas allt i 
h imlarna och på jorden" 
(Koranen 3:83).

Detta hjälper till att förklara 
varför religionens första och 
grundläggande dogm är tawḥịd, 
vilket inte har något att göra 
med profeten Muhammads 
historiska inträde och Koranens 
början.

När det gäller frågan; 
'Kan Allah kännas av? Kan vi 
känna Allah?' säger vi att även 
om den ende Guden i sig själv 
inte kan kännas, Hans väsen 
(dhāt) kan inte kännas av för 
någon, men Hans manifestatio-
ner (ṣifāt) kan inte undvikas, så 
pass att man kan säga att ur en 
viss synvinkel kan ingenting 
annat än den Ende vara känd. Så 
vi kan känna Allah genom Hans 
namn, egenskaper, manifesta-
tioner och tecken. Allah är känd 
genom takthịr (mångfald) såväl 
som tawḥịd. Den Ende, som är 
den högsta principen, manifes-
terar sig genom mångfald, men 
detta är en ordnad och hierar-
kiskt mångfald. Allah är både 
"ojämförlig" gentemot all ting 

och samtidigt "liknar" Han dem. 
Detta är en dualitet som Kora-
nen kallar Allahs "två händer". 
De "två händerna" kallas också 
för namnen Jalāl (majestät) och 
namnen Jamāl  (skönhet) . 
Närhelst vi hänvisar till Allah 
som avlägsen, allvarlig och 
ojämförlig, är Han uppfattad i 
sken av majestätets namn; 
närhelst vi hänvisar till Allah 
som nära, barmhärtig och 
liknande, är han uppfattad i sken 
av skönhetens namn.

VAD ÄR TAWḤỊD? (Del 2)
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Ayatolla Akhund Khorasani  - Upphovsmannen till Kifaya

Islamisk personlighet - Barn

Ayatolla Mulla Mohammad-
Kazem Khorasani (1839-1911), 
vanligtvis känd som Akhund 
Khorasani, var en framstående 
iransk shiamuslimsk marja' al-
taqlid (auktoritet för islamiska 
regler) och filosof. Hans mest 
kända verk är Kifayat al-Usul 

(Principernas tillräcklighet) som 
används än idag som en lärobok 
för rättsvetenskap i islamiska 
seminarier. Runt 200 kommen-
tarer har skrivits för “Kifaya”.

Akhund Khorasani föddes år 
1839 i Mashhad och hans far 
Mulla Hosein Heravi Khorasani 
var en lärd som ursprungligen 
kom från Hirat (Afghanistan), 
men fadern emigrerade till 
Mashhad innan hans son föddes.
Först studerade Akhund Khora-
sani i Mashhad med sin far och 
några andra lärda, men senare 
åkte han till Najaf år 1861. På 
vägen till Najaf deltog han i 
Mulla Hadi Sabzevaris filosofis-

ka kurser i Sabzevar under tre 
månader. När han kom till 
Teheran stannade han i Sadr-
skolan ett tag och studerade 
filosofi tillsammans med Mirza 
Abu al-Hasan Jilwa och Mulla 
Hosein Khoei.

Ayatolla Akhund Khorasani 
studerade hos Sheikh Murtada 
al-Ansari under två år. Han 
deltog även i Mirza Shirazis 
kurser, samt Sayyid Ali Shushta-
ris och Sheikh Radi al-Najafis 
kurser i islamisk rättsvetenskap.

Akhund Khorasani hade många 
stora s tudenter,  inklusive 
ayatollorna Seyyed Hosein 
Tabatabai Borujerdi, Abd al-
Karim Haeri Yazdi, Mirza 
Hosein Naini och Muhammad 
Husayn Kashif al-Ghita.

Akhund Khorasani hade 
många stora studenter

”

KORANEN
Koranen  är vår heliga bok. I koranen finns Guds ord. 
Ängeln Gabriel kom med koranen till Profeten 
Muhammad (fvmh). Koranen är uppdelad i 114 kapitel.

I koranen kan man läsa om vem Gud är, hur vi människor 
ska leva och berättelser om olika profeter. 

Koranen visar oss människor vägen till det bästa livet på jorden och vägen till para-
diset. 

I koranen står det också saker som vi inte ska göra. Det är viktigt för oss muslimer 
att följa Guds ord i koranen och försöka leva som Gud vill att vi ska göra. Gör vi de 

så kan vi bli evigt lyckliga på denna jord och i nästa liv. 

De som bäst följde Guds ord och blev bra och nära vänner med Gud var 
främst Profeten Muhammad (fvmh), våra 12 heliga imamer och Heliga 

Fatima (fvmd).  Det var alltid vänliga, gav till de fattiga och hade en nära 
kontakt med Gud. De fanns alltid nära de som var svaga och behövde 
hjälp. 

Innan Profeten Muhammad (fvmh) sa att vi alltid ska följa Koranens och 
Ahlulbayts (fvmd) ord för att aldrig gå vilse.



ännforsen är ett av de Tstörsta  vat tenfal len i 
Sverige och ligger i ett naturre-
servat ungefär två mil väster om 
Åre i Jämtland. Dess fallhöjd är 
på 38 meter och den är 60 meter 
bred. I  hundratals år har 
Tännforsen fascinerat turister, 
konstnärer och författare.
Tännforsen är sedan 1971 ett 
naturreservat och har sedan 
dess blivit ett populärt besöks-
mål. Vattenfallet är en del av 
Indalsälven och är en länk 
mellan Tännsjön och sjön 
Öster-Noren.
Det forsar mycket vatten i 
Tännforsen och ibland kan det 
ta endast 15 minuter för den att 
kunna fylla hela Globen i 
Stockholm. Under den andra 
halvan av maj flödar det som 
mest vatten under ett normalt 

å r.  Då flödar  de t  mel lan 
200–400 kubikmeter vatten per 
sekund. Under vintern flödar 
det mindre vatten och forsen 
kan bli täckt av is. Rekordet för 
flödet ägde rum år 1995 då det 
flödade så mycket som 800 
kubikmeter per sekund under 
vårfloden.

Runt omkring vattenfallet finns 
det en tät skog vars mark är 
täckt av mossa, vilket gör att 
den liknar en trollskog. Det 
finns även sällsynta djur och 
växter nära Tännforsen i och 
med den höga luftfuktigheten.

Man byggde en turiststation för 
Tännforsen under början av 
1900-talet, och därmed är det 
enkelt att nå Tännforsen idag. 
Runt Tännforsen finns det en 
markerad vandringsled som tar 
ungefär 30 minuter att gå och är 
ungefär en kilometer lång. På 
sommaren kan man gå på 
guidade vandringsturer.
Tänk på att man inte får elda i 
reservatet, förutom på särskilda 
platser med medhavd ved eller 
ved som förvaltaren kört ut. I 
reservatet finns det bland annat 
parkering, toalett, torrdass, 
servering och vandringsled.
Tännforsen är alltid öppen för 
besökare och det kostar inget, 
men parkering kostar 30 kronor 
per timme.

Tännforsen	–	Mäktigt vattenfall i A� re

Den som söker sitt uppehälle i denna värld, för att därigenom göra sig självständig från andra människor, 
försörja sin familj, och visa vänlighet gentemot sina grannar, skall möta Gud – den Allsmäktige – på 
återuppståndelsens dag i under det att hans ansikte strålar som fullmånen.

MÅNADENS HADITH

Medlem i :

www. agens uslim.sed m 2017-2023

Imam al-Baqir (fvmh) sade: 

SVENSKA PLATSER

Du [Gud] som renar och visar mycket uppskattning!

Du som är Benådande och Förlåtande!

Du som är ljusets Ljus, och Förvaltare av [alla] ärenden! 

Du som är Vänlig och Underrättad!

Du som är Omhändertagande och Lysande!

UR ROSENGA� RDEN Ur åkallan Mashlul:

Boken "Imam Ali I urval"

Du som är Seende, Stödjande och Stor!

Du som är En och Allena! 

Du som är Tidlös, Stöd och Självständig!

Du som är Tillräcklig och Helande!

Mer info finns på 
www.tannforsen.se

Runt omkring vattenfallet 
finns det en tät skog vars 
mark är täckt av mossa

”
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