Stockholm i september 2014

Till
Samtliga medlemmar
i S ocialdemokraternas partistyrelse

Angående Socialdemokratins ideologi och inställningen

till

den sekulära staten.

Har av en studie- och arbetsgrupp fatt uppdraget att ftirmedla bifogade dokument
Partistyrelsens samtliga medlemmar ftir åtgard.

till

De som arbetatmed och ftirdjupat sig i frågorna dr en grupp personer i olika yrken
och åldrar, med olika bakgrund och religionstillhörighet och från skilda delar av
landet. I efterhand har flei personer tillkommit och sedan dokumentet blev klart har
ännu fler hört av sig med synpunkter, material och berättelser och skaran som vill stå
bakom dokument*t rrä*.r. Undertecknarna har också i flera fall sina egna nätverk där
man arbetar med frågan. Förteckning över samtliga deltagares hemorter (och även
yrken i de flesta fall) och kontaktuppgifter f,tnns sparad'
Just nu bildas ett större nätverk for vidare arbete med denna, som vi forstår det,
viktigaste politiska frågan på länge.
Vi stär vidett vägskäl och det är upp till oss alla som värnar demokratin och friheten,

attväljaräItvä9.
Och just ni sitter allai den positionen att ni kan väl1a att gä forst.
Vänligen bekräfta snarast att dokumentet mottagits.
Med vänlig hälsning

Maj Martinsson Wiberg

Olika orter i Sverige september 2014

Socialdemokraternas ideologi och inställningen

till

den sekulära staten.

Vi är ett stort antal politiskt intresserade och numera politiskt djupt oroade
medborgare; socialdemokrater, f d socialdemokrater och icke socialdemokrater som
kräver att ftire valet fä klara svar på några som vi tycker avgörande ödesfrågor i
svensk politik.
M menar till och med att detta kan vara valets viktigaste fräga. Viktigare än höger

och vänster och viktigare än fiirdelningspolitik, skolfrågor och jobbfrågor mm
Om vi inte kan reda ut det hiir blir det nämligen på sikt omöjligt att diskutera andta
frågor.

Anser Socialdemokraterna att Sverige ska rara ett sekulärt land, där religion
och politik håtts separerade?
Ska ieligionsfrihet råda och religionsutövande vara en privatsak skild från
politiken?
Tlcker Socialdemokraterna att politisk islam är fiirenligt med demokrati och
mänskliga fri- och rättigheter?
Svarar ni jakande på de två fiirsta frågorna men nekande på den tredje?
sig i partiet sedan
minst 15 år tillbaka. Hur kunde man (genom Broderskapsrörelsen) driva ett
projekt tillsammans med Sveriges Muslimska Råd "fiir att söka vägar fiir att få
Sveriges muslimer mer aktiva i svenskt samhällsliv och politik" med en
projektledare som är anhängare av Muslimska Brödraskapet? Detta är bara en

I så fall undrar vi hur ni kan tillåta politisk islam att involvera

frägai sammanhanget.
Vi hade kunnat ställa många.

I

Rapport 4/99 från Broderskapsrörelsen och Sveriges Muslimska Råd finns rikligt
med information och mycket som visar pä att Socialdemokraterna väljer bort det
sekulära. I dokumentet kan bland annat läsas att "SMRs centrala organisation har
blivit starkare så att en stabilitet och kontinuitet i politiska verksamheten har blivit
tydligt märkbar, speciellt när man bildade en politisk organisation vid namnet
Politisk Islamisk Samling (PIS)".
Många socialdemokrater och f d socialdemokrater är besvikna ftir att inte säga fly
fiirbannade över det sätt som Tfo och Solidaritet arbetat och arbetar på.
Att det fanns/finns en överenskommelse om att muslimer skulle kvoteras in på
olika nivåer i politiken sedan lång tid tillbaka är knappast något som gemene man och
media känt till.
När det hela sen uppdagades i samband med Omar Mustafa afflären sköt ni
budbäraren och forsökte tiga ihjäl allt istället for att läggakorten på bordet.
Vad har ni for tankar om detta och vad vill ni formedla till era väljare?

VemA/ilka är det som bestämmer i partiet EGENTLIGEN?
När en i gruppen ställer frågan om Rapport 4199 och agerandet hos Tro och
Solidaritet till en riksdagsledamot for några veckor sedan, så hade vederbörande
ingen kunskap i ärendet utan skickade det vidare till Partikansliet och Åsa Larsson.
Något svar därifrån har ännu inte kommit.
Om ni upplever er grundlurade och kraftigt ftrda bakom ljuset, så kan vi fiirstå det,
men det gör inte problematiken mindre komplicerad att ft)rneka den. Snarare är vår
åsikt att den växer om man inte låtsas om den.

Vill ni utropa den sekulära staten på nytt?
Vill ni entlediga anhängare av Muslimska Brödraskapet och andra politiska
islamister från sina politiska uppdrag i Socialdemokraterna?
Vill ni kontrollera de islamistiska organisationerna och slopa stödet till dem ?
Vill ni säga ifrån till det extrema antidemokratiska islamistiska parti som
bedriver verksamhet här? Vill ni kontrollera utlandsfinansierade moske6rs
politiska verksamhet och utbildnings-verksamhet i landet om ni får makten?
Eller tänker ni kortsiktigare?
Det kan i så fall bli dyrköpt och helt självutplånande.
Vi rekommenderar er att studera Islam som politisk ideologi grundligt, vilket de
flesta av oss giort. Vi räknar med att ni läst Nalin Pekguls bok "Jag är ju svensk."
Är då politiker som är aktiva islamister och ftirespråkar sharialagar verkligen
önskvärda och viktiga ftir ert parti?
Vi antar och hoppas trots allt att majoriteten i partiet ännu så länge inte vill leva under
sharialagar.
Vi vill göra er uppmärksammapä att vi naturligfvis inte har något emot att sekulära
muslimer finns valbaratill och väljs in i politiken.
Moskedr som inte sysslar med utövande av politisk islam har vi inte heller något att
invända mot.

Vi ser fram emot ert skyndsamma svar.
Med vänlig hälsning

20141015 34 namnunderskrifter borttagna
Material har iordningställts till tidningar, TV och etermedia
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Maj.ida*i::ssonlifii:erg@salem.se

§var på skri'!.else från Gr»ppen och Nä«,erket Siir ett §ekuläyt §verig;e.
Sociaklenrr:isäternä är i gruaden ett sekuiärr päffj - vi bygger r.åra pulifislm
atällningsttgsnden fritt {rån religirisa färesrällnirg;at - och det är en ftfuutsiittning just

fit att männi.skor *v alika ttosriktningar

samtic{igt ska kcnna t-arz terlesnn:n:ur hr:s

ns*, Värrr principer är: gkrsl*ara *ät *et gliller a&l* Iika värde, antirasisfir, antisemitism,
kamp mr:t alla furmur av clisk-iirnirrerir:g, för ser*ellt ltlcabe$trsg*nde ocir jätnlikhet
::l:elJa* mäx
§ägleclar:cle

*clt kvirxror. §*m fiirtr*erder.ald
i alla *an:ntanl:ang.

ä::

det dessa priaeiper snri: ska r"*ra

Yi vjk*r: furte en fsn:r frår kravst på att ;tlla miinnisk.:r är lika mi,cket r'ärdlr r:ch atf
n:ar frirutr;tr zltt dela riessa värrlu'ingar *cks& som sccialdemt:krari*k förtrne*der.ald
måste *grr:a 1:å ett sådant $ått 6rtt det uppf:rttas så. Ållz vhr* {öteträdar:e r:r:råste agera
på e.tt säd*nt säLt elt <trcssa rdrcleringar inte i{rågasätrs" D**a är rn {undxnrttsl del *r.
att \,ära acci:lic]enrokrat. Niir man reptesenfer*r r,årt parti norn fiirlroenclevald gör
rr*ln del därför ätt r§.rän ä.r just s*cialdemnkr*t och bata det, oavsett batrrgruad,
reli.gi**, ålder, Isön eller srrrrät.
Det går: .ivtte. att. r.ata frirttoertrlcr.alcl i S«"rcialclemok:stnrna a11117:,ilta inte fullt upp kan
stå npp fiir partiets värårrmgrir oflt människors lilcs värde och jänrr*illdhet mellarr
I«"innor ryuh c:ätl l)et är rzir:r1*ringar: sntr: r'i byp;Eer hela vår politila på, llet är

*l«iinkl:art.
Merl vän§ga hälsr:ingar

§CIcialdemakratern
{-}

iiffi^

Carin.|änr
Jlsrrtise

§ociakletnoluati"tr har syären på fra:ntide*s uttncningat. I{unnkap r:ch zu;}:etc by.gger
§verige.

För ett samrr:.1nhållet *ch bättre §verige - rösta på
spcialdemokraterna der: 1"4 §eptem'ber.

§tefan Lölven l?iddarhuatorget 7-? 10S 12 Storkholm T; 0$-å§å 40 00
soei;rld*mohraterna"se

