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INTRODUKTION
Sedan Aftonbladet publicerade sina artiklar 29 mars och 5 april har Sveriges
Förenade Muslimer inte uttalat sig kring uppgifterna. SFM beslutade omedelbart att
uppgifterna var av sådan allvarlig karaktär att man behöver bearbeta frågorna internt
ordentligt innan man uttalar sig.
Under denna period har medier spekulerat och riktat anklagelser mot SFM,
däribland Göteborgs-Postens skribent Aleksandra Boscanin som på ett mycket
problematiskt sätt skriver om SFM 9 april 2017 i en ledartext som handlar om dådet i
Stockholm, som SFM inte har något med att göra överhuvudtaget.
Opportunistiska skribenter har alltså under denna period tagit sig friheten att påstå
gravt allvarliga saker om SFM, långt bortom de ursprungliga artiklarna i Aftonbladet.
Vi ger ut denna rapport för att vi vägrar användas för dessa syften och att för våra
medlemmar ska ha en tydlig bild av vilken förening vi är.
I en tid där informationsflödet är intensiv och medier tävlar om att komma ut med
information först är risken för desinformation stor. Förvrängningar, onyanserade
rapporteringar och fördomar blandas ihop för att sedan presenteras som sanningar.
Medias bevakning av SFM har lett till hot och hat riktat mot föreningen trots att
föreningen inte uttalat sig ännu. En del av dessa hot återfinns på sidan 13.
Oavsett uppgifterna som framkommit i medier är det viktigt att förstå det större
sammanhanget detta mediala våld sker, nämligen i en allt mer polariserad tid där
man i princip har orubbliga idéer om muslimer och söker underlag för slutsatserna i
efterhand. Vår samtid kännetecknas av allt mer onyanserade anklagelser och
reducering av personer till enskilda åsikter och händelser. Vi vill därför ännu en gång
uppmana till försiktighet, källkritik och en förståelse för kontexten av det mediala
våldet.
SFM har sedan uppgifterna uppmärksammades arbetat internt för att adressera dels
uppgifterna men dels också effekterna av rapporteringen, som hat och hot. Nedan är
styrelsens svar på uppgifterna.
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AFTONBLADETS ARTIKLAR
Aftonbladet har 29 mars och 5 april 2017 uppmärksammat ett antal föreläsningar
som gjorts i SFMs regi. I dessa föreläsningar har kvinnosynen hos SFM kraftigt
ifrågasatts.
OM ARTIKLARNA OCH SFMS ÅSIKTER

•

Uttalandena som gjorts under föreläsningarna har gjorts i ett sammanhang
där besökare har möjlighet att ifrågasätta, utmana och diskutera. På grund av
den starka idén om radikalisering och dess cementering i den allmänna
debatten, är idén om att muslimer inte har sådana forum, inte diskuterar och
att det finns imamer som ”programmerar” folk till att tycka och tänka exakt
som dem. Detta är självklart en islamofobisk idé och inte sant. Vi vill här lyfta
att SFM – precis som de flesta andra föreningar – har och erbjuder utrymme
för diskussion, kritik och ifrågasättanden.

•

Det finns också en islamofobisk idé av att muslimska kvinnor måste räddas
undan muslimska män och att de själva inte kan säga emot, göra motstånd
eller ifrågasätta kränkande uttalanden. Anledningen till att SFM tog ner
filmklippen från nätet var bland annat att systrar reagerade på det som sas och
uppmärksammade styrelsen på innehållet.

•

Föreläsningarna är inte hela föreningen. Vi vill förtydliga detta – SFM kan inte
reduceras till enskilda föreläsningar. Föreningens styrelse har heller ingen
som helst kapacitet att alltid gå igenom föreläsningar minut för minut.

•

Inga av föreläsningarna har finansierats med allmänna medel eller
skattepengar. Föreläsningarna har inte varit en del av MUCF-finansierade Stå
Upp-projekten, vare sig 2016 eller 2017. De har heller inte varit finansierade
av några kommunala bidrag. De är helt och hållet utanför finansiering av
skattepengar.

•

Det skulle vara en självbesegrande position för SFM att inta dessa positioner
som artiklarna i Aftonbladet menar att SFM har. SFM har kvinnor i sin
styrelse, som volontärer, som medlemmar och som deltagare i sina aktiviteter.
Om dessa åsikter hade varit gällande för föreningen i sig, hade SFMs
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sammansättning och verksamhet sett annorlunda ut. SFMs styrelse har fler
kvinnor än män och verksamhetens volontärer domineras av kvinnor.
•

Med det sagt så kvarstår frågan varför dessa föreläsningar publicerades
överhuvudtaget på nätet, där helheten av föreläsningarna med
diskussionsforum och nyanseringen inte var med. Där kan SFM bara beklaga
att detta har hänt. SFM tog ett beslut 2016 med den nya styrelsen att ta bort
alla filmklipp från nätet just för att undvika att åsikter som styrelsen inte
kunde ställa sig bakom skulle spridas och representera SFM.

•

SFM vill be om ursäkt till systrar som blivit föremål för diskussionerna och att
slöjan ännu en gång tas upp i en negativ kontext. SFM vill tydliggöra för de
systrar som på något sätt är oroliga för att kvinnor är ovälkomna i SFM att så
absolut inte är fallet utan att SFM aktivt har arbetat och arbetar för att erbjuda
en trygg plats för kvinnor.

ÅTGÄRDER

•

SFM har sedan januari 2017 en styrgrupp för föreläsningar som består av
medlemmar, där man väljer ämne och beslutar om föreläsare. Gruppen
säkerställer att föreläsaren är införstådd med önskemål, föreläsningsmål och
föreningens stadgar. Med det sagt, innebär det inte att SFM nödvändigtvis
delar alla åsikter en föreläsare har – vilket skulle vara en omöjlighet. Precis
som etablerade plattformar som t ex Aftonbladet har en text innan
debattartiklar om att man nödvändigtvis inte delar skribentens åsikt, behöver
muslimska föreningar ha andrum att diskutera och lyfta även sådana åsikter
som inte delas av föreningens styrelse eller majoritetssamhället.

•

SFM har 2016 beslutat att ta bort alla sina tidigare filmklipp från nätet
eftersom man vill säkerställa att inga åsikter sprids som inte har förankrats i
styrelsen och dess arbete.

•

SFM har påbörjat ett arbete för att effektivisera sina föreläsningar,
utbildningar och kurser och att det är tydligt förankrat i föreningen och hos
medlemmarna.
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KOPPLINGAR TILL TUFF
På olika hemsidor och i olika tidningar har SFM kopplats till en gammal förening vid
namn Troende Unga Framtida Förebilder (TUFF).
TUFF bildades 1998 efter brandkatastrofen i Göteborg. Föreningen gjorde efter
bildandet flera stora vändningar och den ideologiska och filosofiska grunden för
föreningen ändrades flera gånger. Den sista styrelsen som valdes på TUFFs sista
årsmöte fick ärva en högst dysfunktionell förening, varpå man beslutade att det var
omöjligt att hantera föreningen och därför skulle lägga ner.
Idag återfinns en enda person i SFM som också var deltagande i den sista styrelse
som TUFF hade. Det har i olika medier rapporterats om att fyra personer återfinns
idag i SFM med kopplingar till TUFF. Detta stämmer inte.
Det är dock oklart varför detta skulle vara problematiskt. TUFFs sista styrelse la ner
föreningen. SFM är en annan förening och inte alls med samma personer. Om SFM
belastas med TUFFs förehavanden är det ett fall av guilt-by-association, vilket
självklart inte är rimligt.
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KOPPLINGAR TILL KRIGET I SYRIEN
SFM har i en tidigare rapport släppt 4 maj 2015 påpekat att alla anklagelser om SFM
med kopplingar till några som helst grupper som strider i Syrien är ogrundade och
krystade. I rapporten påpekades det tydligt och klart att vi inte har några som helst
kopplingar till kriget i Syrien.
SFM kan inte belastas för framtida val av personer i föreningen – det är helt enkelt
omöjligt att förutspå framtida val. SFM kan heller inte belastas för andra föreningars
förehavanden och slutligen kan SFM inte hållas till svars för vad besökare gjort och
gör.
SFM kan endast representera SFM.
SFM är en muslimsk förening. Föreningen är skapad och driven av muslimer och
enligt stadgar en förening med en islamisk profil. Muslimer är som bekant en
minoritet i Sverige och detta innebär färre, men synligare, organisationer och
moskéer. T ex så finns endast tre moskéer i Göteborg (och några mindre lokaler som
används som moskéer) – det är alltså oundvikligt att muslimer träffas över gränser,
ideologier och åsikter på samma plats. Platserna är begränsade och därmed innebär
att människor från alla möjliga hörn och kanter träffas och samsas om dessa platser.
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ANKLAGELSER OM VÅLDSBEJAKANDE
EXTREMISM OCH TERRORISM
SFM har gång på gång tydliggjort att man aldrig har förespråkat våld. Som SFM
påpekade i ett pressmeddelande 17 augusti 2016 så har föreningen ”aldrig i något
avseende arrangerat något där någon på något sätt uttryckt stöd för terrorism eller
för IS”.
TT har bland annat skrivit i en artikel 5 april att SFM ”bjudit in föreläsare som
stödjer terrorrörelserna IS och al-Qaida”, vilket är ett absurt påstående och en falsk
anklagelse. Inte ens Uppdrag Granskning-programmet som TT hänvisar till påstod
detta. Att en seriös aktör som TT så lättvindigt slänger sig med falska uppgifter är
mycket allvarligt.
Vi förtydligar ännu en gång att:
•

SFM aldrig i något avseende arrangerat något där någon på något sätt uttryckt
stöd för terrorism, oavsett hur det definieras.

•

SFM aldrig i något avseende gett eller uttryckt stöd för terrorism, oavsett hur
det definieras.

I en intervju 29 mars med Aftonbladet som journalisten Magnus Sandelin gör säger
Sandelin bland annat att ”det är normen i föreningen” med åsikter som
uppmärksammas. Sandelin presenteras som en person med ”insyn” i föreningen och
får frågan vilka som är ”Sveriges Förenade Muslimer egentligen”. Sandelin är snabb
med att klassa SFM som ”strikt konservativ” och ”salafistisk” och anklagar SFM för
att föreningen drar till sig ”jihadist-sympatisörer”. Sandelin påstår också att SFM har
tolerans och acceptans för ”väldigt extrema åsikter”.
SFM vill med bakgrund av dessa anklagelser påpeka följande:
•

Magnus Sandelin missbrukar sin position och sin tillgång till offentliga
plattformar för ge igen på SFM. SFM avslöjade i sin rapport som publicerades
4 maj 2015 att han sitter på dubbla stolar. Han var både researcher för
Uppdrag Granskning – som ska granska makten, bland annat staten – men
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samtidigt gjorde uppdrag för staten i form av att jobba för den dåvarande
nationella samordnaren mot våldsbejakande extremism, Mona Sahlin.
•

Det är viktigt att poängtera att Magnus Sandelin är en partisk journalist i
sammanhang som gäller muslimer och muslimska organisationer då han har
ekonomiska skäl för sina uttalanden. Han är författare, uppdragstagare hos
kommuner och stat och en flitigt anlitad föreläsare om våldsbejakande
extremism (bland annat genom säkerhetsföretaget Nordic Protection
Academy). Det blir därför svårt att försvara att Sandelin skulle kunna vara
opartisk i sina uttalanden om muslimer och muslimska organisationer. Hans
ekonomiska intressen nödgar alarmistiska rapporteringar om extremism och
därmed finns risk för självuppfyllande ändamål.
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FALSKA ANKLAGELSER OCH SNABBA
SLUTSATSER
Många har under perioden 29 mars-10 april 2017 tagit tillfället i akt att påstå sådant
som SFM som inte har någon bäring överhuvudtaget.
SNABBA SLUTSATSER
Oppositionsrådet Hampus Magnusson från Moderaterna i Göteborg blev ”förbannad”
över uppgifterna om SFM och kopplade Aftonbladets rapportering till ”radikalisering
i Göteborg” (Aftonbladet 5 april 2017). Han påstår också felaktigt att pengar betalats
ut till den här ”sortens idéer”. Magnusson väljer att endast på medieuppgifter göra
slutsatser om SFM som är mycket allvarliga och riskerar inskränka föreningsfriheten.
Magnusson borde i egenskap av folkvald politiker väntat in SFMs egna förklaringar
och beskrivningar av föreläsningarna. Han kunde också kontaktat föreningen i
egenskap av politiker för att få svar och göra en grundad slutsats istället.
Vi vill i sammanhanget påpeka att denna selektiva ilska som Magnusson uppvisar
också är talande – Magnusson representerar ett parti som allt mer närmar sig
Sverigedemokraterna och dessutom har Hanif Bali i sitt parti som gjort många
rasistiska uttalanden. Det verkar med andra ord finnas en tolerans hos Magnusson
för rasistiska åsikter. Den ”sortens idéer” får inget motstånd från Magnusson, men en
ensidig rapportering från medier om SFM resulterar i att kräva tillbaka bidrag,
fördömande och kopplingar till radikalisering.
Vi vill också beklaga att Sarah Delshad och Samir Muric som båda representerar olika
muslimska organisationer – låter sig användas på ett sätt som bekräftar det
islamofobiska narrativet. Vi uppmanar muslimer att alltid bekräfta uppgifter om
andra muslimer innan de fördömer, tar avstånd eller låter sig användas som alibis för
ett islamofobiskt narrativ. Som muslimer befinner vi oss i ett mycket utsatt läge och
därför bör vi alltid vara försiktiga med uttalanden som rör andra muslimer och
muslimska organisationer.
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FALSKA ANKLAGELSER
Det har under samma period och florerat en hel del falska anklagelser. Många av
dessa anklagelser baseras på typiska stereotyper om islam och muslimer. SFM vill
därför tydligt markera följande:

•

SFM har aldrig upplåtit scenen för någon att ge uttryck för homofoba åsikter

•

SFM har aldrig upplåtit scenen för någon att någonsin ”propagera för
våldsbejakande extremism”

•

SFM har aldrig upplåtit scenen för någon att ge uttryck för antisemitiska
åsikter

•

SFM har aldrig bjudit in föreläsare som ”stödjer terrorrörelserna IS och alQaida”

Nedan är några av dessa falska anklagelser.

Anklagelse
”Sveriges Förenade Muslimer … vid
upprepade tillfällen anordnat
seminarier med misogyna,
homofoba och antisemitiska talare.”
”Sveriges Förenade Muslimer som
återkommande bjudit in föreläsare
som propagerar för islamism,
kvinnans underordning och hat mot
homosexuella.”
”…Sveriges Förenade Muslimer
bjuder in föreläsare som propagerar
för våldsbejakande islamism.”
”…Sveriges Förenade Muslimer som
sprider antisemitiska, homofoba och
kvinnoföraktande budskap samt
bjuder in extremister som
föreläsare.”
”…att SFM bjudit in föreläsare som
stödjer terrorrörelserna IS och alQaida”
”De har även bjudit in kända
antisemiter och homofober samt
föreläsare som propagerat för
våldsbejakande extremism.”

Skribent

Länk

Datum

Jacob Sidenvall

http://www.smp.se/ledare/bra-med-granskning-2/

20/3-2017

Mathias Bred

https://www.gp.se/ledare/stoppa-bidragen-tillextremister-1.4202293

20/3-2017

Ivar Arpi

https://www.svd.se/tank-pa-detta-nar-du-deklarerar

21/3-2017

Ledartext

http://nwt.se/asikter/ledare/2017/03/24/prioriteraarbetet-mot-terrorismen

24/3-2017

TT

http://www.sydsvenskan.se/2017-03-30/kritiseradorganisation-granskas-pa-nytt

30/3-2017

Aleksandra Boscanin

http://www.gp.se/ledare/den-som-inte-tål-attgranskas-bör-inte-söka-bidrag-1.4226343

6/4-2017
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HOT OCH HAT SOM EN EFFEKT
Även om många medier är så kallat konsekvensneutrala så får vinklad rapportering
enorma effekter för SFM som vi också fått erfara under de gångna veckorna. Nedan
är ett axplock av hot och hat riktat mot föreningen sedan första artikeln publicerades
av Aftonbladet 29 mars 2017. Dessa har mottagits på mail, på Facebooksidan och
som meddelanden på sociala medier.
Notera att det inte är föreningen som enbart hotas och hatas utan att konsekvenserna
och effekterna av artiklarna riktas mot muslimer i allmänhet.
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OM SVERIGES FÖRENADE MUSLIMER
Sveriges Förenade Muslimer (SFM) är en ideell förening med säte i Göteborg.
Organisationen bildades 2011 och har sedan dess varit ett konstruktivt forum för
frågor gällande svenska muslimer i Västra Götaland. Beläget i ytterkanten av
nordöstra Göteborg är föreningen aktiv där muslimer bor och verkar. Vi är ett
komplement, och inte ett alternativ, till de befintliga krafter som jobbar för svenska
muslimers självklara delaktighet i samhället. Därför har föreningen en bred bas som
vi jobbar utifrån.
Mer information återfinns på www.sverigesmuslimer.se.
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Sveriges Förenade Muslimer
Generalsgatan 2a, 415 05 Göteborg
Hemsida: www.sverigesmuslimer.se
E-post: info@sverigesmuslimer.se

