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KADAFI HUSSEIN OM ISLAMISMEN I SVER]GE
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I förra veckan hörde jag på radion att organisationen sveriges Unga Musrimer
hade bjudit in homofoben och antisemiten sheik Abdullah Hakim euick till en
konferens som ska börja fredagen den 2 aprir. Mohammed Kharraki som är
ordförande för sveriges unga muslimer sa först att de inte tänker avboka, men har
sedan ändrat sig. Detta är ett hoppfuilt tecken och ännu ett exemper på att en afimän
och öppen debatt stärker tolerans och demokratiska ideal.

Men jag är ändå betänksam inför Unga Muslimers roll i samhället och det är inte första gången som de bjuderin homofober och judehatare med hjälp av skattepengar.

Khalid Yasin som var bjuden på fÖrra årets konferens anser att både judar och kristna är smutsiga och att man inte ska
ha någon respekt fÖr deras tro. Han tycker också i likhet med den moderate riksdagskandidaten i Göteborg Abdiresak
Waberi att hustrumisshandel är acceptabelt.

De organisationer som predikar hat och intolerans är tydligen populära för att de är så duktiga när de ansöker om
bidrag för att sprida sitt hatiska budskap. Det stora problemet är att de människor eller föreningar som vill göra
någonting bra inte vet hur man söker bidrag för att t ex hyra en lokal. olof palmes minnesfond är de enda som stödjer
föreningar som står för tolerans. Folk skrattar åt svenska myndigheters naivitet och säger att vem som helst kan luradem bara de skriver en snygg ansökan.

ungdomsförbunden som ssU och vänsterpartiet och Miljöpartiet arrangerar möten med sveriges UngaMuslimer' Moderaternas ungdomsförbund träffar de och fjäskar för dem. De är duktiga på att ha kontakt medalla partier men det enda de vill är att islamisera samhället och isolera muslimska ungdomar.

sveriges unga muslimer har endast 3500 medlemmar men de framstår ofta som om de representerar alla unga
muslimer.

/Somungsvenskmuslimblirjagargattjagskaforeträda',,@etsomgörmigännu
ti mer ledsen är att de får milioner i bidrao av staten. Med sina ffitor.nrer de :rtc.p;:a all ärrig debati om muslimer

och Eut'cpa' Uncjer itösten dÖk Kharraki upp på våra seminarier om "lslam och Europa,, i Tensta Träff och tillsammans
med kompisalna fråp n1§qska mq!!!Isglqttighetskommitten gjorde de alt for ?I lQr:lgl1rot"n.
Alla som har gått på Föreningen Tensta Träffs seminarier är inte förvånade över att sveriges Unga Muslimer
bjuder in homofober och antisemiter till konferensen. vi har ju sett hur föreningens ordförande Mohammed
Kharraki har uppträtt på de seminarierna och man kan inte säga att han har någon respekt för demokratiska
mötesformer' Det låter som dåligt skämt när han säger att organisationen sveriges unga muslimer,, står för
mångfald och är mot extremism i alla dess former,,

På seminarierna fick jag klart for mig hur odemokratiska och fördomsfulla de är. Så fort en vuxen invandrare bröt på
svenska skrattade de hÖgt och hånade personen. En muslimsk kvinna i publiken reste sig upp och sade att hon
brukade komma till seminarierna för att hon var intresserad och att de som inte är intresserade kan lämna lokalen
istället fcir att förstöra fÖr oss andra" Mohammed Kharraki kallade kvinnan för idiot och efter mötet när kvinnan ville
prata med honom om hans uppträdande skrek han att han inte ville prata med henne för att hon var på ,,deras 

sida,,.
Alla muslimer runt omkring var chockade över hans beteende. Goda muslimer behandlar inte människor som är äldre
än dem själva på det sättet.
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Nu har sveriges Unga muslimer tillsammans med -fik! {;^sktiga rättighetskommitren börjat med egna möte i
Tensta Träff' Den 23 februari hade de öppet möte där de hade bjudit in de som stod utanför Folkets Hus och
förhindrade ungdomar att komma in festlokalen. I lokalen satt män och kvinnor på var sin sida och man flck inte sitta
blandat som vanligt styrde miljöpartiets riksdagsledamot Mehmet Kaplan aut men han s.att 
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undrar om Miljöpartiet står för att kvinnor och män inte får sitta bredvid varandra? /-o ^caln rll^rrfut.'tt i$ ni

vi muslimska ungdomar som tror på demokrati och tolerans accepterar inte att Sveriges Unga Muslimer får
representera oss i något sammanhang och alla som träffar dem eller samarbetar med dem ska veta att de
därmed förstärker krafter som predikar intolerans.
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lroniskt att en muslim kan säga sanningen(vi rnåste skilia p* islamister och nrainstreamuslimer) men rngen annan
utan att bii anklagad för rasism. Säger väl mer om det hyperventilerande Sverige ån något annat.
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Till Kadafi Hussein,

iag beundrar ditt mod och konsialerar att det behövs flera modiga muslimer som Du i sverige. Jag gillar inte hio-1.:cp
men jag gillar personer som visar moral och talar sanning. Jag hoppas verkligen det snafi organiseras svenskar scm
tillsammans med dig och andra goda muslimer båttre kan stötta demokratiska ideal, stcppa antisemitism båcle bland
muslinrer och svenskar och stenhårt vissa islamister ait deras ideologi inte ska finnas i sverige. h4en vi behöver
tilisammans iobba for ett samhälle med betydligt båttre lag och ordning än det de nuvarende politik*r.na skapat, så att
vi alla du, jag och alla laglydlga kan känna oss trygga, kr:nna leva våra riv utän att vara rådda, vara tryggä med våra
familjer, utveckla våra intressen och skapa en rrra framtid för oss aila.
Allt gott tillönskas Dig!
Dr. Thomas Jackson
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Hej Kadafi! Får jag bara säga en sak först: TACKi ljet behör",e miijcrei"iler av,iigi

Ha de gott och lycka till nred allt du foretar dig i ciitt liv!
Ramona Fransson
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Utmärkt inlägg och en applåd för att en sekulariserad muslim tar bladet från munnenl ska det tiil en verklig förändring
måste vi sDare och de sekulariserade muslimer gemensamt arbeta mot pKismen, som i missriktad godhet bara
fÖrstÖr fÖr dem som liknande Kadafi Hussein faktiskt vill se en föråndring till det bättre.
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SD är formodligen de sekulariserade jnvandrarnas båsta vän, varför frarnkcmrner aldrig detta i debatten?
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Flatheten har skyddat extremisterna
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Om författaren:

Carina Hägg är socialdemokratisk riksdagsledamot och medlem av utrikesutskottet.

Socialdemokraterna ska alltid finns i kampen mot totalitära regimer och rÖrelser.

Genom hela vår historia har vi tagit den striden på alla nivåer i vårt samhälle, från

arbetsplatserna till utrikespolitiken. ldag är det uppenbart att kampen mot

högerextremismen är lika viktig som på 1930talet. Men vi kan inte bekämpa

hölerextremism separat från andra former av politisk extremism eftersom dessa

idelfarer ger näring åt varandra. En nynazist idag har mer gemensamt med en extrem

islamistislifundamäntalist. Båda rörelserna sätter sig över demokratin och vill uppnå

sina mål genom våld. Men de som inte respekterar demokratins spelregler ska inte få

verka ostort. Miljöer som främjar kretsar som är beredda att utsätta andra människor

för lidande måste granskas.

Här släpar det politiska samtalet i Sverige efter övriga Europa där man bättre klarar av

att debattera extremism. Frånvaron av debatt leder till okunskap vilket i sin tur gynnar

extremisterna. De får t o m statliga pengar för att sprida sina avskyvärda id6er. Oviljan

att beröra de här problem kan välvilligt tolkas som en rädsla för att stärka islamofobiska

krafter. Men det kan också bero på ren och skär likgiltighet.

Om det är rädsla eller likgiltighet så har det skyddat extremisterna. Nu har de vuxit sig

så starka att vi måste agera. Regeringen har t ex en hel del att fÖrklara när det gäller

fördelningen av pengar till organisationer som inte står upp fÖr de grundläggande^

mänskligä rättighetelna. Att örganisationer har extrema åsikter kan vi inte göra något åt

så längä de inte begår brott. Däremot är det oacceptabelt att dessa organisationer ges

legitim-itet vare sig det sker genom offentligt beröm eller genom offentliga anslag' Det

föista regeringen kan göra är därför att sätta igång en seriös granskning av

organisationei som fåroffentliga anslag. Det handlar inte bara om att deras

ekänomiska redovisning ska vara korrekt, lika viktigt är att de ställs till svars för de

åsikter de sprider. MynOigtreterna måste granska sina rutiner och ta fram nya riktlinjer

för hur man ska kunna kontrollera organisationer innan man fordelar pengar.

Här följer några exempel på statliga penningpåsar som särskilt borde granskas:

.Fredsmiljonen. Ansvarig minister är biståndsminister Gunilla Karlsson.

.Allmänna Arvsfonden. Ansvarig mlnister är finansminister Anders Borg.

Det måste dock medges att granskningen forsvåras, dels av att de extremistiska

rörelserna har en formåga att byta skepnad när ljuset faller på dem, dels av att

kopplingarna mellan peisone, och rörelser är intrikata och svåra att överblicka. Här
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d'l-""nföljer några exempel på svårigheterna:

- Utrikesminister Carl Bildt berömde ett samarbete mellan studieförbunden lbn Rushd
och Sensus utan at!ta reda på att lbn Rushd är en extrem islamistisk organisation. lbn
Rushd tog även inltiativ till Forix, Ungdomens riksdag, även den finansierad med
statliga anslag. Ungdomens riksdag var med och startade Megafonen som blev känd
genom sina anspråk på att tala for frustrerade ungdomar i HuJby. Däremot är det oklart
om Forix finns kvar ;r,,r,"* , -_( ., 1 ) Lt, !r- r F,l., 1,.-, .

. ;l i r, -r. p,...;...- , $ !'l
- Handelsminister Ewa Björling lyfter fram Fredsagenterna utan att känna till vilka
kopplingar de har till lslamiska förbundet och vad äen sistnämnda organlsationen har
för åsikter om homosexuella och judar.

- En annan organisation som fick bidrag var TUFF, Troende unga förebilder, men när
de kritiserades för att ha bjudit in hatpredikanten Bilal Philips tilitvå dagars konferens i
Göteborg lät de organisationen somna in. Philips förespråkar dödsstraif for
homosexualitet, försvarar självmordsbombare och ä r antisem it.

- Sveriges Unga muslimer som talar så vackert om att de arbetar för demokrati har
inga problem med att ha Yvonne Ridley, känd for att medverka i antisemitiska forum
och miljöer, som en förebild på sin Fb-sida.

- Muslimska Mänskliga Rättighetskommittön, som ansåg att Munir Awad numera
terroristdömd i Danmark, var oskyldigt förföljd av Säkerhetspolisen, var tillsammans
med Sveriges Unga Muslimer deltaktiga i att förstöra mötena om lslam och Europa
som anordnades i Tensta. Jag var själv på flera av dessa möten och skrämdes av
deras hånfulla bemötande av muslimer som inte delade deras åsikter.

En ytterligare svårighet är att hitta granskare som har kännedom om de extremistiska
organisationerna utan att själva vara involverade. Här följer tv å tveksamma exempel:

- Rapporten till FN:s kommitte för avskaffande av rasdiskriminering av Kitimbwa Sabuni
och Helena Benaouda hade klara brister.

- Muslimska Mänskliga Rättighetskommitten representant Fatima Dourbakil bjöds in till
det råd som integrationsminister Erik Ullenhag hade för att ta fram underlag for en
politik mot islamofobi.

Det är endast EXPO som har reagerat mot dessa organisationer. Jag välkomnar att
regeringen delvis gått mitt krav till mötes och därför vatler jag att se JppOraget som ska
redovisas under hösten som ett första steg. Något som kah Uti vagledande ior
kommuner men de kan börja en självständig övLrsyn redan nu.

Carina Häqq (57 artiklar)
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