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Lista på arrangörer till uppropet )))
(\Stlll l. irtan iy;ls pä i(onuxuel liqt l:

Ti I I Sveriges Statsmi n ister, Fredri k Reinfeldt

Vi troende muslimer i Sverige känner oss förvånade och djupt oroade av Din utnämning
av Nyamko Sabuni till Integrations och lämställdhetsminister. Sabuni har fokuserat sin
politik mot oss muslimer vilket andas populism och islamofobi. Att flörta med
Sverigedemokraterna är inget konstruktivt; en sådan politik skapar i sanning ett
segregerat samhälle som leder till ovilja och konflikter.

Några av id6erna från Nyamko Sabunis egen hemsida är:

. Hon vill lagstadga en 15-årsgräns för att bära slöja,

. Hon vill att flickor skall genomgå en obligatorisk gynekologundersökning för att
kontrollera ifall någon (muslim) blivit olagligt omskuren.

. Hon vill stoppa allt offentligt stöd till religiösa friskolor. Detta trots att alla dessa
skolor står under nogsam myndighetskontroll, följer svensk läroplan och har en
mycket liten del relig;ionsutövning.

Nyamko Sabuni har även fokuserat sitt politiska arbete på hederskultur och hennes
förslag om åtgärder riktas övergående mot oss muslimer. Hederskultur inkluderat
hedersmord och tvångsgifte har dock inget med Islam att göra och praktiseras inom alla
religiösa tillhörigheter runt om i världen.

Det mångkulturella samhället ska inte präglas av misstänksamhet och fördomar. Att ta
vara på varje människas potential, oavsett personens religion, är ett lyckat recept på en
bra integrationspolitik. Vi protesterar och känner oss förolämpade av denna utnämning
som riskerar försvåra dialog och öppenhet samt skapar misstro gentemot hela
Al lia nsens integrationspolitik,
Mer om protestet:
http ://www.isla mguiden.com/protester/nyamko/nyamko. html

Läs om Nyamko Sabunis "Tio frihetsförslag" på:
http://www,folkpartiet,se/FPTemrlates,/AreaContentPaqe 44784.aspx

Om du vill skriva på protestet online klicka på tanken nedan och klippa och klistra in
texten ovan i formuläret, klicka sedan på knappen skicka

Online protestformulär >>>

ffi
ä rill muslimska föreningar och mosk6er:
Skriv ut protestlistan och ta den med dig till din föreningen / moskdn och be
muslimerna att skriva upp sig på listan.

ffi' ,,,, islamiska webbplatser:
Lägg in följande länk på lämplig plats på din hemsida:

<a h ref= " http ://www. isla mguiden.com/protester/nya m ko/nya m ko. html "
target="_blank"><img src="http://www.islamguiden.com/bilder/nyamko.jpg"

border="0" > </a >
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-[- filt andra bröder och sYstrar:
-prid informationen om denna protestlista.till alla muslimeridin ort, alt' via mail till

,ånn"i och bekanta. Skriv gärna också ut listan och ta den med dig till dinförening /
111oäf.2, iJin ort och be anivariga där att låta listan ligga där för underskrifter'

Må Allah(swt) belöna er med paradiset.

ffi. 
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ut protestlistan genom att klicka på en av nedanstående ikoner:

protest.grdf prntest,dmc p!"etest'rtf
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Jämstäl ldhetsminister! !

nya arrang*årer ksffitinue:'ligt, anmäl din *rgmnisation eB§er wehbpsats
m[åer ikfm99@qmail"com, 6f$sfi inte att ar*ge amt*l

ffi ed f e s"c'r åri a r s* rn d i rr_f ,{i-r g ryg1 g []gtj § q] ar "

Wajazaka Allahu khairan !

1. Organisationer

-.rpprop mot Nyamko Sabuni

Arrangörer av protestet mot utnämning av Nyamko Sabuni till Integrations och

#
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Nr. Organisation Email Antal
medlemmar

'!)' Islamiska Kulturföreningen i Märsta ikfm99@gmail,com 320
2 Islamiskt Kurdiskt KulturCentrum ikkc@hotmail.com 250,/

Muslimska Tjejföreningen i Märsta ikfm99@gmail.com (si
4 SMF, Sveriges muslimska förbund a#ebee@yahoo.se 70 000
5 Islamiska Informationsföreningen (IIF) al_mofty@hotmail.com
6 Relif of Human Care (RHC) )-r,, , al_mofty@hotma il.com

7 Muslimska Ungdomsföreningen i Uppsala ungamuslimer@hotmail.com 60
B Islamiska Kultur Center - Norrköpinq saddiqB0@hotmail.com

9 Sveriges Muslimska Stiftilsen (SMS al_mofty@hotmail.com

10 Forum För Unga Muslimer abdulkader. habib@gmail.com
11 Islamiska Kulturföreningen i Solna aldebee@yahoo.se

72 Eskilstunas Unga Muslimer mazen_a3@hotmail,com 30
13 Islamiska Församlingen i Kristianstad sekretera re@ kristianstadsmoske. se 809
74 Islamiska kulturföreningen i Skärholmen oujda55@hotmail.com

15 Förenade Ungdomar i Kungälv Kodo_83@hotmail.com

16 Bosniska islamiska församlingen i Örebro hazi m.gurda@comhem.se 1400
t7 Islamiska Förbundet i Göteborg ifig@ifig.se
1B Muslimska Tjejklubben i Solna amazzzio@yahoo.se

19 tslamisK kulturcentrum i Göteborg

20 Algeriska kulturföreningen karim. k@telia.com
27 Sollentuna Dialog Förening hkerpeten@yahoo.se

22 Islamiska Ungdomsföreningen i Borås isufboras@hotmail.com 30
23 Islamiska Församlinqen i Haninqe youssefl/7@eurosurf . se

24 Islamiska forskn ingscentret (IFC) info@al-islam.se

25 Islamiska föreningen i södermanland info@ifis1,se 120

26
Turkiska Islamiska kulturföreningen
Rinkeby

zehra.unver@hotmail.com

27
Islamiska Studie och Forskningcentret i

Sverige (ISFC)
info@isla mforskn i ng.com

2B Jönköpings Unga Muslimer (JUM) muja hedsekr@hotmail.com

29 Vänskap och Integrations förening VIF mustouil@yahoo.com

30 AIfo rat KUEblrf,ö ren i n g a lforat_k.f@hotmail.co m 80
31 Sabirin rtYoskön i Eskilstuna servatba rza n g i@ hotma i l. com 1000
32 Somaliska Islamiska Förbundet i Sverige shei kh_rashid_m@hotmail.com 50c
33 Gävle Islamiska Center i nfo@ g-isla miska-c. se 1000
51 tslamiska förbundet i Borlänge cagmadhige3T@hotmail.com

35
Svenska Muslimska Familjeföreningen i

Jordbro
smff@alwala.org 125

36 Masdjid Al Wala i Jordbro info@alwala,org

37 Palestinska rättvisan i Göteborg samir@dazed.se

3B
Islamiska informationsföreningen i

östergötland
cherin_awad@hotmail.com
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2. Etablerade islamiska Webbplatser

3. Personligheter
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40
Svensk-Albanska Sunni Center i

Göteborg
abedi n-belaj@hotmail. com

ficc-:-=- -::- Goteborg haeder a@hotmail.com 150

Scn'a s<a Istamiska FÖrbundet iSverige shei kh-rashid-m@hotmail.com 500
:> Al-',',a e föreningen iGöteborg haeder-a@hotmail.com tu

A --a,', hiC Kulturcenter info@al-tawhid.org 150

Å-AJ A Sa am Sportklubben i Eskilstuna alsalam.sk@hotmail.com 60

46 Scmal,ska Träffpunkten i Örebro abuuyoonis@hotmail,com 75

Husby' Islamiska Kultur Center el morabit-53@hotma il, com 2000

Nr. Webbplats Email

I islamguiden.com nfo@islamquiden.com

2 silom.se danT 1_swe@yahoo.co. uk

3 Aiternativmedia danT 1-swe@ya hoo. co' u k

4 moslim,se info@moslim.se

5 islam.se info@islam.se

6 islamiska.org info@islamiska.org

7 hikma.se info@hikma.se

B sindbad.se info@sindbad.se

9 livingislam.org omarkn@excite.com

10 barnskolan.com info@barnskolan.com

11 noorislam.net nfo@noorislam, net

72 thecorrectway.com lenona_alisla mi@thecorrectway,com

-tJ islamtime.se nfo@islamtime.se

Nr. Webbplats Email

1 Moha med
Omar

Poet, kulturjournalist, redaktör för tidskriften Minaret

2 Firas Almesri Läkare och ledamot i Göteborgs kommunfullmäktige
(mp)
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