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Om författaren:
Från 2005 var jag isamarbete med olika muslimska organisationer, ien rad olika
konstnärliga och kulturella projekt & aktiviteter gällande kvinnor, diskriminering,
integration och islamofobi.
I lFiS event så skrevs bl.a.. "...tJnikt för årets lFtS konferens är att den anordnas för
lörsta gången tillsammans med våra somaliska och uiguriska systrar och bröder ...,,
Med tanke på att lFiS grundades på 1980-talet är det ikrammahde nog att man först
slutet av är 2012 öppnat dörren för ett samarbete med somalier och ui[urer vid
samordningen av konferensen.
Kunde man inte ha gjort mer, under flera decenniers tid, för att visa upp en

i

självklar mångfald inom den muslimska gruppen?

Jag forsökte många gånger, under flera år, starta en intern debatt, åtminstone på lFiS
nätsidor med kritik jag har. Tyvärr, men ingenting kan säga till mig att man ser på
kritiken med seriositet och ansvar, inte minst moi bakgrund av att-de repiesenterar
tusentals människor i samhället.
Mitt budskap till lFiS var ailtid tydilg:
1.) Muslimer i landet skall representeras genom en tydlig bild av mångfald;
2.) Kvinnor måste finnas i styrelserna med makt och självbestämmanäet;
3.) Ett religiöst förbund ska synas utan blandning av potitik (Muslimska Brödraskapet)
och utan blandning av den saudiska wahhabi-set<ten;
4.) Kompetens och ambitioner ska synas som avgörande för att sitta i styrelserna
liksom ledande positioner. Det är nog genom priolitering av långvarig vänskap som
sträcker sig från barndomen till pensionen, vilket garant,erar styrelselna att nästan bli
permanenta representanter för Sveriges muslimer;
5.) Ett nytt system måste skapas inom organisationerna som ska ge muslimer rättvisa
valmöjligheter då det gäller representativa personer;
Det-var kravpunkter jag skrev är 20OO12O07 till Mähmoud Aldebe, dåvarande
ordförande i SMF (Sveriges Muslimska Förbundet), då jag startade en liten revolution
for att störta honom som fÖreträdare. En del av mina brev med kritik mot'AHfeb,e gick
via sMR (sveriges Muslimska Råd), samma år som han var en av 300 mest
inflytelserika personer i landet (enligt tidningen Fokus). Affilöbe lämnade sin position,
men samma problem kvarstår idag, då det gäller ett annat förbund - lFiS (lslamiska
Förbundet i Sverige), och jag står fast vid ovan nämnda krav i den kritiska debatten.
Majoriteten av Sveriges muslimer stödjer inte Muslimska Brödraskapet, wahhabismen
eller en trångsynt tolkning av islam. Andå är detta en enda bild som uppkommer
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genom ledningen i lFiS. Effekten är densamma som en retorisk och politisk energidrink
för landets islamofober.

Om lFiS inte ändrar sitt ledarskap och sin inriktning, bör lFiS identifiera sig med
rätt namn, nämligen som en politisk & religiös organisation. Det skulle vara mer
som ärligt och realistiskt. I nuläget konstaterar jag att nuvarande skenbart
neutrala namn på organisationen (lFiS - lslamiska Förbundet i Sverige) ger
större auktoritet i samhället och ökar organisationens möjligheter och stöd.
Därför lönar det sig att stå bakom namnet som representerar alla muslimer i
Sverige.
Ett neutralt namn tom lockar fram journalister att springa fram med sina mikrofoner för
att intervjua organisationens ledare om det som muslimer i Sverige tycker, tänker, tror
och gör. lstället borde journalisterna ställa frågor till lFiS om förbundet håller sig fast vid
sina egna stadgar och verksamhets beskrivning som en religiös förbund.
Det är upp till oss, muslimer, att antingen fortsätta vara passiva åskådare medan
en del av ledningen håller på att förvandla Sveriges näst största religion till en
politisk sekt.
Hur länge skall vi muslimer i Sverige stödja en felaktig bild av oss själva genom vår
tystnad?
Allmänheten och medierna, våra grannar, vänner, klasskompisar och arbetskollegor,
har rätt till en verklig bild av oss muslimer och i så fall måste lFiS (lslamiska Förbundet
i Sverige) visa sig som ansvarig för den bild som organisationen förmedlar med ett
missvisande namn.
Det är nödvändigt att lFiS presenterar sig som den organisation den verkligen är,
liksom det är nödvändigt att de visar vilka de egentligen representerar. Tiden är
kommen.

http ://www.newsmill. s el pirntl 49 683

2013-03-16

