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INTRODUKTION
Den 22 april 2015 sände SVT:s program Uppdrag Granskning (UG) ett avsnitt med titeln
"Jihad i Göteborg". I programmet förekom Sveriges Förenade Muslimer (SFM) och
framställdes som IS-sympatisörer samt anklagades för att ha bjudit in IS-föreläsare. Med
anledning av detta har SFM valt att skriva en rapport med alla de felaktigheter som UG
återger. Det är viktigt att muslimska organisationer som felaktigt blir utpekade gör detta
typ av arbete, då medias framställning av islam och muslimer göder rasismen och den
växande fascismen. UG är inget undantag.
Att granska mediebilder och kritisera felaktiga utsagor är att granska makten och är viktigt
för att synliggöra bland annat rasismen bland journalister. Medier brukar beskriva sig
själva som verklighetsskildrare, maktgranskare och objektiv återspegling av verkligheten. I
det generella kan denna beskrivning godtas; men det är felaktigt att inte se medier som en
egen makt vid sidan av den politiska, juridiska och verkställande makten, och i det
avseendet är granskning av medier en nödvändighet, även om det inte konventionellt görs
på samma sätt eller i den nödvändiga utsträckningen som granskning av andra
maktformer görs.1
SFM avser därför att påpeka oegentligheter med UG och att gå igenom de avsnitt där
föreningen nämns i programmet från 22 april och korrigera felaktigheter.

Se Maria-Pia Boëthius, Mediernas Svarta Bok - en kriminografi för mer om mediernas
maktmissbruk och opinionsbildning.
1
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UPPDRAG GRANSKNING OCH MUSLIMER
Under 2015 har UG fram till 22 april sänt 15 avsnitt. Av dessa 15 avsnitt berör avsnitten 2,
3, 6 och 14 direkt eller indirekt muslimer, samt ett avsnitt som inte betecknas med siffra
som sändes 1 februari med titeln "Det Hotfulla Hatet". Totalt har alltså 5 av 15 avsnitt
behandlat muslimer och islam i olika former - en procentfrekvens på 33 procent av
avsnitten. Sett till befolkningen, där muslimer enligt de flesta siffror utgör mellan 1-4
procent av den svenska populationen är det självklart besynnerligt, och med tanke på att
muslimer heller inte besitter några maktpositioner representativt för andel av
befolkningen, blir övervakningen absurd.
Att UG, som beskriver sig som en granskare av makten, lägger så mycket fokus på
muslimer och islam, bör synliggöras. I programmet "Jihad i Göteborg", som är i fokus för
denna rapport, säger Magnus Ranstorp, som bjudits in i egenskap av "terrorexpert", att det
inte handlar om alla muslimer utan en extrem och liten grupp. Denna invändning görs ofta
tillsammans med det som inrikesminister Anders Ygeman sa i programmet, nämligen att
majoriteten av terrorns offer är muslimer. Dessa invändningar är kosmetiska, eftersom att
tal om islamismen härleds till islam, och påverkar därmed alla muslimer (jämför med t ex
rasister som inte stigmatiserar alla vita svenskar, eller FARC-gerillan, som inte
demoniserar alla colombianer). Med det innebär det inte att man inte ska tala om eller
granska terrorism - men att avsätta en tredjedel av en säsong för att återge negativa bilder
och därmed negativa associationer till muslimer och islam kan inte betecknas som något
annat än avsiktlig, opinionsbildade och tesdrivande och inte maktgranskande och opartisk.
Att en tredjedel av säsongen av UG tillägnas muslimer och islam är problematiskt från
ännu ett perspektiv – objektivitet. Researcher för avsnitten som har med islam och
muslimer att göra är Magnus Sandelin. Mellan honom och Mona Sahlin, som politiskt är
utsedd av regeringen för arbetet mot våldsbejakande extremism, finns kopplingar som gör
det omöjligt att garantera UG:s opartiskhet. Magnus Sandelin har bland annat fått
uppdrag av Mona Sahlin i hennes arbete, som t ex artikelskrivare för projektet
"Samtalskompassen". 2 Han har också varit aktiv hos Expo, där Mona Sahlin suttit i
stiftelsens styrelse.
Anna-Lena Lodenius skriver bland annat om att Sandelin varit med och hjälpt till med att
utforma Samtalskompassen, http://al-lodenius.com/2015/02/18/samtalskompassen-nytt2
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Opartiskheten och sakligheten kan med dessa två påpekanden därför inte garanteras.
Enligt Radio- och TV-lagen ska program på TV sändas opartiskt och med saklighet.3 I
minut 36:24 och framåt påstår journalisten Janne Josefsson i en fråga till inrikesminister
Anders Ygeman att SFM bjudit in IS-föreläsare (se exakt citat sidan 8). Detta är en ren
lögn och är inte sakligt. Konferensens videor är tillgängliga på nätet, kommunen och
polisen deltog på hela konferensen och inte en enda föreläsare uttryckte eller har tidigare
uttryckt stöd för IS.

utbildningsmaterial-om-extremism/, hämtad 26 april 2015, kl 17.32. Han omnämns också på
http://samtalskompassen.samordnarenmotextremism.se/om-hemsidan/, hämtad 26 april, kl 17.57
3 Se http://www.radioochtv.se/tillsyn/reglerna/svt-sr-och-ur/
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SVERIGES FÖRENADE MUSLIMER OCH "JIHAD I GÖTEBORG"
Avsnittet "Jihad i Göteborg" som sändes 22 april, och var avsnitt 14 för säsongen
avhandlade främst kommunens arbete mot våldsbejakande extremism. För att försöka
bevisa att kommunen misslyckas i sitt arbete, används SFM som slagträ. Inslaget om SFM
börjar med att reportern, Sanna Klinghoffer, berättar att föreningen erhållit 150 000 kr
förra året från kommunen. Varför detta är relevant uppges inte - men precis som alla
andra svenska organisationer har SFM rätt till föreningsbidrag.
Avsnittet gör följande anklagelser
1. SFM har anlitat in IS-föreläsare med hänvisning till "Erik" som befinner sig i Syrien
2. SFM har anlitat "Poeten"
3. SFM har anlitat föreläsaren Ahmed Suleman (Abu Muadh) som i en föreläsning pratat
om martyrskap och jihad
4. SFM har anlitat person som tidigare uttryckt sympati för Usama bin Ladin, men som i
programmet tar avstånd från dessa åsikter idag
Innan anklagelserna bemöts så är det viktigt att påpeka att inga av dessa uttalanden som
av UG uppmärksammas har gjorts under några av SFM:s arrangemang, aktiviteter eller
föreläsningar. Inga av dessa uttalanden har heller någonsin fått stöd eller uppmuntrats av
SFM.
Angående anklagelse 1
SFM har haft "Erik" som föreläsare vid ett fåtal tillfällen - senaste gången augusti 2014.
Efter det har han inte föreläst hos SFM. I sin sista föreläsning augusti 2014 talade han om
Zuhd (asketism).
SFM kan inte belastas med "Eriks" privata uttalanden och ett ställningstagande han gjorde
långt senare. SFM kan inte förutspå individers val i livet. Det enda SFM kan göra är att
vara öppna med föreläsningarna som "Erik" haft.
Angående anklagelse 2
SFM har anlitat "Poeten" vid ett fåtal tillfällen för sin poesi, innan han gjorde den dikt som
visades i programmet. Poesi är en konstform och ska inte beskrivas som föreläsning.
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Oavsett detta, så är det precis som med "Erik" omöjligt för SFM att belastas med att inte
kunna förutspå "Poetens" framtida livsval.
Angående anklagelse 3
Framställningen av Ahmed Suleman är mycket vinklat och felaktigt återgiven. Koncept
som "jihad" och martyrskap är en del av den islamiska terminologin och teologin och
måste kunna diskuteras. Ahmed Sulemans föreläsning från Halmstad Moské diskuterade
en händelse som ägde rum i Syrien 2013, där en aktivist begravdes levande av Bashar alAssads soldater.4 Martyrskap är en naturlig del av de tre stora abrahamitiska religionerna,
och att diskutera det avskyvärda och martyrförklara denna man bör inte vara
kontroversiellt.
SFM anser det vara islamofobiskt av UG att förvränga islamiska koncept på detta sätt och
framställa talet om martyrskap som extremt och ett försök till kriminalisering av
normativa islamiska koncept.
Angående uttalandet av Ahmed Suleman om jihad i samma klipp återger han vad en lärd,
Ibn Taymiyyah, säger. I transkriberingen av avsnittet gör UG misstaget att återge det som
om Ahmed Suleman säger att han uppmanar folk att åka till jihad.5
Oavsett uttalandenas innehåll, gjordes dessa i andra sammanhang än SFM:s. Ahmed
Suleman är en populär och viktig föreläsare som har enorma kunskaper. Utdraget av
föreläsningen om martyrskap är felaktigt återgiven, och feltolkningen har fått stå som
argument för att försöka framställa SFM som extrem. Innehållet i föreläsningen är alltså
inte så som det formulerats av UG.

Videon kan ses på https://youtu.be/joU548MaLiM - Känsliga tittare varnas!
I UG-referatet hänvisas det till föreläsningen som Ahmed Suleman haft med orden: "Nu när vi
ser till exempel den här människan i Syrien som sitter och begravs levande. Han begravs
levande. Och han säger la illallah Allah och sedan han begravs. Har han förlorat? Allahu Akbar ,
wallahi om vi skulle se vad händer när hans liv går ut? Alla vi skulle önska att vi var i det hålet.
Om man skulle se vad betyder martyr(..) Han blir förlåten, vid allt han gjorde vid första
bloddroppen som går ut från hans kropp. Det är därför, vid ... jag brukar säga, den som har
mycket synder, han ska till jihad. Varför? för han blir första så folk tror åhh!! Vad händer med
honom? Men han är förlåten." Den rödmarkerade texten är feltranskriberad. Ahmed
Suleman säger, "Det är därför Ibn Taymiyyah säger...".
4
5
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Angående anklagelse 4
Detta kom till kännedom i samband med avsnittet och SFM har inte vetat om detta.
Oavsett detta föreläser denna person inte mer, som han påpekade under programmet, och
har inte gjort så på ett tag. SFM avser inte att anlita honom heller mer.
Enligt Radio- och TV-lagen ska program på TV sändas opartiskt och med saklighet.6 I
minut 36:24 och framåt påstår journalisten Janne Josefsson i en fråga till inrikesminister
Anders Ygeman att ”Här hör man att kommunen betalar ut 150 000 kr till en förening som
då för dryg en vecka sen, en helg, i Göteborg samlade människor där också en del
föreläsare har uttryckt solklar ställning för IS”. Detta är en ren lögn och är inte sakligt.
Konferensens videor är tillgängliga på nätet, kommunen och polisen deltog på hela
konferensen och inte en enda föreläsare uttryckte eller har tidigare uttryckt stöd för IS.
Denna felaktiga uppgift har redan fått konsekvenser. Ledarskribenten Sakine Madon
skriver på ledarsida för Expressen att ”Även föreningen Sveriges Förenade Muslimer bjöd
in våldshyllande islamistprofiler till sin konferens.”7

6
7

Se http://www.radioochtv.se/tillsyn/reglerna/svt-sr-och-ur/
Se http://www.expressen.se/ledare/sakine-madon/fega-makthavare-goder-jihadisterna/
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SAMMANFATTNING OCH SLUTORD
Anklagelserna mot SFM är befängda och blir bara rimliga med den dramaturgi som omger
UG. De är substanslösa och bygger på förutfattade meningar och förvrängningar. Det finns
dessutom många frågetecken med UG:s saklighet, opartiskhet och pressetiska förfarande
bland annat med det som tas upp under Uppdrag Granskning och muslimer på sidan 4.
Utifrån denna redogörelse vill SFM påpeka följande kritik mot UG och SVT

- UG kan aldrig garantera opartiskhet i program där muslimer granskas, med tanke på
Magnus Sandelins dubbla roller, som går uppdrag åt samordnaren mot våldsbejakande
extremism Mona Sahlin.

- UG måste införa rättelse samt ta bort den del där Janne Josefsson felaktigt utpekar
konferensen som att den bjudit in föreläsare med IS-sympatier (se sidan 5)

- UG måste rannsaka sin islamofobi - det är inte ett sammanträffande att islamofobin
ökar i samhället samtidigt som en tredjedel av en säsong i ett av Sveriges populäraste
program sammankopplar islam och muslimer med terrorism. 5 av 15 avsnitt av Uppdrag
Granskning behandlar islam och muslimer. Det är vetenskapligt belagt att media sprider
en negativ bild av muslimer och islam - UG måste ta sitt ansvar och inte tro att det
handlar bara om andra medier, utan även de själva.

- Anklagelserna mot SFM är krystade och substanslösa, som diskuterat på sidan 6 och
framåt.

- UG göder de rasistiska dubbla måttstockarna. Majoritetssamhället tenderar att bli
upprörda över ett förvrängt uttalande som en föreläsare gjort under någon sekund på en
av de tusentals föreläsningar han gjort, men lyfter inte ett finger för att påpeka det
absurda som att CityKyrkan bjöd in antimuslimisten Zakaria Botros 2013, att Bert
Karlsson sitter med i de finaste av TV-program eller att Örebro Kommun nyligen höll en
konferens mot extremism med islamofoben Aje Carlbom.

- SFM ifrågasätter rimligheten för SVT att anlita Magnus Ranstorp. Detta med anledning
av att Ranstorp gång på gång blottat sina rasistiska åsikter. 2009 skrev han tillsammans
med Josefine Dos Santos rapporten Hot mot demokrati och värdegrund - en lägesbild
från Malmö. Den blev tidigt ifrågasatt då rapporten byggde på rykten och hörsägen. En
av slutsatserna i rapporten var att kvinnor bar slöja för att de var rädda för repressalier
från muslimska män - en slutsats som gjordes utan att ha intervjuat en enda beslöjad
kvinna. En annan slutsats som togs med i rapporten var att det finns ett stort antal
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källarmoskéer "med ett utpräglat våldsbejak ande budskap", utan att ha återgett en enda
föreläsning eller predikan i rapporten. När Anders Behring Breivik dödade minst 70
personer på Utöya 2012, gick Ranstorp snabbt ut i media och pekade ut muslimer som
förövare.8 Dessa uppgifter får SFM och det muslimska civilsamhället i övrigt att undra
med vilken moralisk rätt våra föreläsare utpekas för något de sagt under några sekunder
under en föreläsning, samtidigt som personer som Magnus Ranstorp trots denna
bakgrund fortsätter att anlitas flitigt.

- UG:s transkribering är bristfällig och måste åtgärdas med rättelse, speciellt där Ahmed
Suleman felaktigt pekas ut som att han personligen uppmanar till jihad, som diskuterat
på sidan 7.

Arbetaren skriver om detta bland många andra, http://arbetaren.se/artiklar/terrorexperter-utankoll/, hämtad 26 april 2015 kl 20.32
8
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INFO 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.
SFM arbetar med ett aktivt avståndstagande från droger och kriminalitet och föreningen
arbetar för ett inkluderande samhälle och därmed mot segregation. Vår vision är att skapa
en gemensam plattform med majoritetssamhället, där muslimer är en självklar del av
samhällets utveckling
Vi utvecklar ständigt föreningen och planerar att utöka vår verksamhet inom de
kommande åren bland annat med konferenser, där unga muslimer får ta del av och stärka
sin muslimska identitet i en svensk kontext. Vi har även en utställning om Profeten
Muhammads (frid vare med honom) liv som tidigare inte har någon i motsvarighet i
Sverige.
För mer information, se www.sverigesmuslimer.se
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Sveriges Förenade Muslimer
Generalsgatan 2a, 415 05 Göteborg
Hemsida: www.sverigesmuslimer.se
E-post: info@sverigesmuslimer.se

