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Det finns viktigare
ämnen än burkor
vi inte sällan beskyllda för att
Islam och muslimer är något alinte delta i den diskussion som
la har en åsikt om, och som
vi tycker är irrelevant, man
många vill uttrycka, ofta i
vill att vi ska ”bekänna färg”.
mycket enkla termer om ”för
Men vi vill inte delta i den här
eller emot”, ovanför huvudet
diskussionen, eftersom den inpå majoriteten av oss muslite berör eller intresserar oss.
mer. Debatten kretsar kring
Den är på någon annans villfrågor som inte berör vardakor och utgår ifrån någon angen för de allra flesta av oss,
nans problemställning. Och
som handskakningdiskussioframför allt, den leder till ett
nen, Vilks teckningar eller
samhällsklimat vi inte vill se.
burkaförbud. Sluta prata om
Det skrämmer människor och
sådant! Det tar fokus från det
det skapar fördomar som är
som är verkligt viktigt.
svåra att riva ner. Vi vill föra
Vårt samhällsliv och den ofdebatt om andra frågor! Fråfentliga debatten präglas allt
gor som är verkliga och konmer av samspelet mellan relikreta för att göra muslimer till
gion och politik, och debatten
en naturlig del av Sverige och
som följer fokuserar ofta på
för att man ska kunna vara
mycket små och perifera frågor. GEMENSAM KAMP. Burkdebatten står i vägen för de viktiga frågorna.
svensk och muslim på samma gång.
Visst finns det viktiga principer även i
samhället och alla vi svenskar som vill
Vi vill vara med i diskussionen om
många av dessa frågor, om hur man belägga våra gemensamma resurser på utmuslimers ställning i samhället – men
ter sig schyst mot varandra i ett samhäl- veckling och vill bygga ett demokratiskt
göra det på våra villkor och föra diskusle och hur vi garanterar de mänskliga
samhälle.
sionen utifrån frågor som vi tycker är rerättigheterna för alla, men det finns en
levanta. Samhället måste sluta tvinga
stor fara i att gång på gång deklarera
För majoriteten av oss muslimer här i
oss att arbeta heltid med att diskutera
åsikter i marginella frågor. För dessa
Sverige är det, som för alla andra, vikhandskakningar, Vilks och burka, och
frågor är just marginella, de är inte toptigt att ha en god hälsa, att vara självistället låta oss tillsammans lösa de
pen på ett isberg av hemska saker ”mus- försörjande, bidra till samhället, ha en
verkliga utmaningarna i samhället. Och
limer” vill ändra i Sverige.
meningsfull fritid och samma rätt och
det är det den här tidningen handlar om.
möjlighet som alla andra att följa våra
traditioner.
Extrema krafter på båda sidor har ett inAbdulkader Habib
Som socialdemokratiska muslimer vill
tresse av att blåsa upp dessa icke-frågor,
ordförande
vi arbeta för jobb åt alla, bättre bostäder,
och de som svarar emot, oavsett vad de
Adrian Kaba
internationell solidaritet och en kraftfull
tycker i sakfrågorna, hjälper dem att
Somar Al Naher
Qaisar Mahmood
global kamp för miljön, vi vill också motlyckas. Vinnare blir både islamiska exBroderskapsrörelsens nätverk
verka det ökande alkohol- och drogmisstremister och de som vill öka rädslan
för Muslimska Socialdemokrater
bruket, stärka ungas självkänsla och
och islamofobin för att begränsa muslisträva mot ökad jämställdhet bland
mers rättigheter. Förlorarna å andra sidan blir både majoriteten av oss svenska mycket annat. Läs också vårt nya manifest för socialdemokratiska muslimer
muslimer som misstänkliggörs och inte
som finns längre fram i tidningen.
får våra hjärtefrågor behandlade, beSom muslimer och politiskt aktiva blir
mötta eller diskuterade, men även hela
HANNA HELLSTRÖM/AIBILD

Islam & Politik är en tidning
för progressiva och rödgröna
muslimer som ges ut av
Broderskapsrörelsens nätverk
för muslimska socialdemo krater.
Broderskapsrörelsen –
Sveriges kristna socialdemokrater bildades i Örebro på
1920-talet. Många kristna
upplevde då att de möttes
med misstänksamhet inom
arbetarrörelsen för att de var
kristna och ifrågasattes i sina
kyrkor för att de var socialdemokrater. Resultatet blev en
progressiv politisk organisation som ända sedan dess
kämpar för fred, solidaritet
och rättvisa. För oss som
muslimska socialdemokrater
är det också vår kamp.
Sedan mitten av 90-talet är
vi allt fler muslimer som engagerar oss i Broderskapsrörelsen. Sedan 2007 har vi ett
formellt nätverk och det är vi
som tagit initiativet till den tidning du nu håller i.
Detta är första numret, och
vi hoppas att tidningen i framtiden ska kunna bli en prenumererad veckotidning.

Jag vill inte bli tolererad, jag vill ha respekt!
Som muslim i Sverige räcker det inte att
bara få acceptans, vår utmaning är att
vinna respekt och förståelse från våra
medmänniskor.
Utmaningen är inte enkel. Men vi kan
lyckas genom att väcka ett genuint intresse och nyfikenhet för islam, istället
för det negativa ifrågasättande vi allt
för ofta möts av i dag.
Ibland fylls jag av frustration, när det
vanligaste som händer när man presentar sig som muslim är att man bemöts
med insinuation, som följs av frågeställningar med negativ underton.
Vad anser du om det muslimska självmordsattentatet i Palestina? Vad säger
du om attacken på Vilks efter hans karikatyrporträtt av Profeten Muhammed?
Är du för yttrandefrihet? Och burkan
då? Och hedersvåld mot kvinnor? Var
står Du som muslim, anser Du att detta

är berättigat? Är du verkligen muslim?
Jag får stå till svars för andra människors handlingar. Det händer sällan
med hänvisning till att vi båda är svenskar, eller båda från Sundbyberg, men ofta med hänvisning till min tro.
Jag är muslim och socialdemokrat och vill
vara med och bygga ett bra samhälle.
Liksom många andra människor i vårt
samhälle, oavsett om de är ateister,
muslimer, judar, kristna, hinduer eller
buddister, har jag frihet, jämlikhet och
solidaritet som mål.
Alla vinner på ett jämlikt samhälle,
fundamentet i demokratin är fria och solidariska människor.
I dag har vårt samhälle stora klyftor,
det vill jag ändra på.
Jag tror på ett samhälle som inte lämnar någon utanför, där alla är med oavsett var man är född, om man är kvinna

eller man, vem man blir kär i, vilken
hudfärg man har, vilken Gud man ber
till eller vad man tror på.
Mitt mål är en värld utan över- och underordning, där alla får plats och ges
förutsättningar att förverkliga sina
drömmar. Det samhälle som vi socialdemokrater kallar för möjligheternas land.
Målet kan aldrig vara att vi ska tolerera varandra, att vi ska uthärda varandras närvaro. Jag vill inte bli bedömd utifrån vad någon annan har sagt
eller gjort, jag vill bli bedömd utifrån
vem jag är.
Jag som muslim vill inte bli
tolererad i mitt eget hemland Sverige, jag vill ha respekt.
Mariam Osman Sherifay

Måndag 16 augusti 2010

TänkvärT

För tio år sen flyttade min mormor och
morfar till Sverige, närmare bestämt till
Visby där jag och mina föräldrar bodde.
De hann knappt leva något år där innan
morfar dog och mormor bestämde sig för
att flytta tillbaka till Irak.
I somras var hon och hälsade på i Sverige och jag passade på att samtala med
henne ända in på småtimmarna. Hennes livshistoria är helt ofattbar och fascinerande och en krönika gör inte historien rättvisa.
Det som slog mig under vårt samtal
var framför allt hennes ödmjuka inställning inför livets plötsliga vändningar.

ILLUSTRATION: MIA MARCUS

En man promenerar i Central Park i New York. Plötsligt får
han se en liten flicka som blir attackerad av en pitbullterrier. Han springer dit och börjar slåss med hunden. Han lyckas döda hunden och räddar flickans liv.
En polis som såg händelsen kommer fram till honom och säger
– Du är en hjälte! Imorgon kommer du att
kunna läsa i tidningen ”Modig New York-bo
räddade livet på en flicka”.
Mannen svarar:
– Men jag är inte New
York-bo.
– Jaha,
men då
kommer
det att stå
”Modig amerikan räddade
livet på en flicka”.
– Men jag är inte
amerikan, svarar mannen.
– Nehej, vad är du då?
– Jag är Irakier.
Nästa dag kunde
man läsa i tidningen: ”Islamistisk
extremist dödar
oskyldig amerikansk hund”.

Fler perspektiv måste
finnas i debatten

”

Mina morföräldrar gifte sig i unga år, fick
åtta barn. De kom från mycket enkla
förhållanden och sysslade mest med
jordbruk. Så småningom när de äldsta
döttrarna blev gamla nog började de att
studera på universitet och därigenom
kom de i kontakt med progressiva studentrörelser som ville införa demokrati i
landet. Det blev dock inte som de hade
tänkt sig, Saddam
Hussein tog över
makten, införde diktatur samt totalförbud av alla slags protesrörelser.
Mormors äldsta
dotter blev fängslad
och hängd, de andra
barnen flydde utomlands och kvar blev
hon ensam med sorgen och en döende
man. Hon säger att
när hon var ung kunde hon inte förutse
något av det som har
inträffat i hennes liv.
Jag kör mormor till
Norra Kyrkogården i
Visby för att lägga
blommor på morfars
grav. Det är den enda
muslimska gravstenen på hela kyrkogården, solen skiner och mormor säger
att hon är ovän med Gud i dag.

Jag känner
inte igen mig i
bilden som tillskrivs mig och
tänker att de
människor som
uttrycker dem
inte heller har
träffat min coola
mormor.

”

Ship to Gaza är nyttiga idioter,
terrorister och ideologiskt drivna israelutrotare.
Niklas Wykman, ordförande för Moderata ungdomsförbundet
kommenterar på facebook när nio människor på internationellt vatten
skjutits ihjäl med 30 skott, bland annat i bakhuvudet,
av den Israeliska militären.

ILLUSTRATION: MIA MARCUS

När jag läser eller hör fördomsfulla åsikter om muslimer så tänker jag att det är
så djupt orättvist. Jag känner inte igen
mig i bilden som tillskrivs mig och tänker att de människor som utrycker dem
inte heller har träffat min coola mormor
som ibland är arg på Gud, röstar på
vänstern i irakiska valet för att hedra
sin döda dotters politiska kamp och besöker morfar på en kristen kyrkogård i
Visby.
Hon liksom alla andra muslimer, liksom alla andra människor, har sina egna berättelser, och de berättelserna behöver höras. De berättelserna behöver
bli en del av den stora berättelsen om
politiken, om Sverige, om mänskligheten. Fler röster och fler perspektiv måste finnas i debatten för att vi ska förstå
varandra. Fler muslimska röster och
perspektiv behövs för att minska islamofobin. Den här tidningen är ett steg,
den här tidningen är vårt bidrag till det
arbetet.

Somar Alnaher

Måndag 16 augusti 2010
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Manifest för muslimska
socialdemokrater
Att vara muslim lUI|URVVlUDWWKDHQPXVOLPVNLGHQWLWHWGlUWURSUDNWLNRFKNXOWXU
tar sig många uttryck och där olika människor lägger vitt skilda betydelse i varför de kallar sig muslimer.
Att vara socialdemokrat lUDWWKDHQLGpRPYnUWJHPHQVDPPDVDPKlOOVE\JJHGHWJnU
för oss hand i hans med islams rättvisepatos. En socialdemokrat vill att alla ska med.
En aktiv politisk kamp för frihet, jämlikhet och
solidaritet är kärnan i socialdemokratin, för oss
är det också bästa sättet att omsätta koranens
budskap från ord till handling. Följande åtta
punkter i detta manifest är för och av dem som
identifierar sig som muslimska socialdemokrater.
1.

Vi är muslimska socialdemokrater, troende
som kämpar för fred, solidaritet och rättvisa. Det som förenar oss är den progressiva
kampen för ett öppet och demokratiskt
samhälle, vi är lite rödare, lite grönare.

2.

Vi anser att muslimer är en del av Sverige
och har samma rättigheter och skyldigheter
som alla andra, att uppfylla rikets lagar, att
leva med och i respekt för sina medmänniskor.

3.

Vi vill se ett öppet och demokratiskt samhälle. Vi strävar efter rätten att kunna bygga moskéer där behovet finns, att få halalmat i skolan, på konferenser och utbildningar, att få förståelse för önskemål om
ledighet för fredagsbön och religiösa högtider och där rätten att bli väl bemött med
eller utan slöja är självklar.

4.

Vi strävar efter en värld utan över- och underordning, utan klasskillnader, utan klyftor, ojämlikhet och förtryck på grund av
hudfärg, religion eller kön, där alla behövs
och alla får plats, där alla har samma rätt
och värde.

5.

Vi är en rörelse som arbetar mot stigmatiseringen av muslimer och som samtidigt
arbetar mot alla former av självisolering.
Det råder ingen konflikt mellan att vara
svensk och muslim.

6.

Vi står för det pluralistiska och demokratiska samhället som föder nyfikenhet och
intresse för olika sätt att leva, även det
som verkar oförståeligt. Vi motsätter oss
det auktoritära och inskränkta samhället
som föder ifrågasättande och konflikt.

7.

Vi anser att alla människor ska ha frihet
att välja sitt eget liv och rätt till sin religiösa övertygelse och praktik, i enlighet med
våra demokratiskt beslutade lagar. Det är
bara i respekten för varandras livsval som
vi kan få en riktig känsla av frihet och rättfärdighet i samhället.

8.

Vi vill se ett öppet samhällsklimat där man
inte ser det annorlunda som ett hot utan
tar olika livsstilar och normer på allvar
och ser möjligheterna.

Rekordklocka
byggs i Mecka

Lättare få jobb i
Storbritannien

■ Muslimer får en ny böne klocka i Mecka. Klockan
ska sitta på över 400 meters höjd över pilgrimernas heligaste samlingsplats, stora moskén i Mecka. Under urtavlan lyser
texten ”I Guds namn” och
dygnets fem bönekallelser
kommer att stråla ut från
21 000 lampor. De fyra
urtavlorna mäter 46 meter
i diameter och är över sex
gånger så stora som Big
Ben i London. Klockan invigs troligtvis under Ramadan, uppger saudiska
nyhetsbyrån SPA.

Ahmed Sahal levde i Sverige
i tio år, innan han flyttade till
Storbritannien 1998. Väl där
tog det en vecka innan han
fick jobb som busschaufför.
I Sverige har vägen mot ett
arbete varit en mycket utdragen och jobbig process.

Men statistiken står inte stadig
för sig själv. I rapportens slutsats hänvisar man till den flyktingbakgrund somalier bär på,
för att förstå den låga siffran.
– Det är den arbetsförmögna, utbildade somaliern som
har större möjligheter i Storbritannien än i Sverige. Vi har
kompetens och vi försöker
hopplöst att få jobb i Sverige.
Det är vi som lämnar landet, i
förhoppning om möjligheter
på andra marknader, säger
Ahmed Sahal.
Han blev färdigutbildad
verkstadsmekaniker 1993.
Men något jobb inom sitt
kompetensfält blev det aldrig.
– Jag fick söka arbete i näs-

Ja till moské
på Ground Zero

HIBO AL SALAD

– Det finns ingen tillit i Sverige, allt genomförs inom strikta systematiska ramar. Passar man inte in i ramen är det
lätt att tappa hoppet här, säger Ahmed Sahal, 42 år, som
nu ändå flyttat tillbaka.
Mellan 2002 och 2005 var
somalisvenskar den tredje
största gruppen, efter britter
och svenskar, som utvandrade från Sverige till Storbritannien (källa: SCB). Ofta var
det för att söka jobb.
Men är det så lätt för somalier i Storbritannien? Inte enligt rapporten ”Britains immigrants” som togs fram av tankesmedjan Institute for Public Policy Research. Enligt
den hade bara 19 procent av
dem med somalisk bakgrund
sysselsättning i landet, den
lägsta siffran av de undersökta invandrargrupperna.

OLIKA SYSTEM. Ahmed Sahal är tillbaka i Sverige
tan ett år innan jag äntligen
fick en möjlighet på SL. Efter
en process på ytterligare åtta
veckor hade jag arbete.
När han flyttade blev det
snabbt annorlunda.
– När jag kom till England
sökte jag jobb och fick napp
direkt.
Det enda arbetsgivaren hade som önskemål var ett ställe han kunde nå Ahmed Sahal
på om han skulle bli aktuell
för jobbet.
– Några dagar senare fick
jag börja.
Vilka är då de stora skillnaderna mellan Sverige och
England, enligt honom?
Ahmed Sahal illustrerar skillnaderna med dörrar.
– I Storbritannien behöver
du bara ta dig igenom en,
högst två, dörrar så är du inne. I Sverige kan du behöva
passera upp till ett dussin
dörrar innan du får jobbet.
Systemet i Sverige är enligt

Ramadan Kareem

Måndag 16 augusti 2010

Ahmed Sahals utsago både
svårt och rigitt.
Rapporten ”På tröskeln till
lönearbete. Diskriminering,
exkludering, och underordning av personer med utländsk bakgrund” (SOU
2006:60) skrevs i syfte att:
”kartlägga mekanismer bakom strukturell/institutionell
diskriminering på grund av
etnisk och religiös tillhörighet”.
De svårigheter Ahmed Sahal
upplevde under 90-talets Sverige beskrivs i rapporten som
en del av den strukturella diskriminering som förekommer:
”(detta) visar på falskheten
i föreställningen om att diskriminering är resultatet av
några ’onda’ individers agerande. Diskrimineringen på
arbetsmarknaden i allmänhet
och inom rekrytering i synnerhet är en systematisk företeelse”.
Är systemet så mycket

bättre på de brittiska öarna
då? Ahmed Sahal menar att
det är svårt för alla att få jobb
i båda länderna.
– Du ska ha kompetensen
och många gånger språket,
men i Storbritannien känns
det aldrig som en omöjlighet.
Forskningen och Ahmed Sahals erfarenheter pekar åt
samma håll. Det är ett systemfel som försvårar jobbprocessen för utrikesfödda.
Storbritannien erbjuder en
bredare marknad där fler får
chansen att konkurrera utan
att systematiskt brytas ner.
Ahmed Sahal menar att
man lyckas i Sverige med tålamod och uthållighet, det är
inte omöjligt men det är mycket svårare än det borde vara.

■ Moskén vid Ground Zero
har fått klartecken. Den
kommunala myndighet i
New York, som avgör vilka
byggnader som har kulturellt värde, sa 5 augusti ja
till ett muslimskt byggprojekt i närheten av den
plats där World Trade
Centers skyskrapor stod.
Muslimska entreprenörer
kan nu börja bygga sitt
planerade kulturcenter,
som omfattar en moské
med plats för 500 personer. Byggnaden blir 13
våningar hög.

Lagförslag om
religiös slakt
■ Broderskapsrörelsen vill
ändra lagen så att religiös
slakt med bedövning efter
snittet blir tillåtet. Tillsammans med Sveriges
muslimska råd och Judiska centralrådet har en
skrivelse skickats till regeringen. Helene Benaouda,
ordförande i Sveriges muslimska råd, menar dock att
de flesta muslimer inte är
emot bedövning före ingreppet. Tillsammans med
Veterinärförbundet vill
hon visa andra EU-länder
att Halal-slakt kan kombineras med bedövning.

Hibo al Salad

GLAD EID
aip.nu
stockolmstidningen.se
nytid.se
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HANIN SHAKRA

Demokratiargument –
vapen i krig
När två plan flög in i World
Trade Center för snart tio år
sedan förändrades världen
för alltid. Det är i alla fall vad
vi fått lära oss. Men kriget
mot terrorismen handlar inte
om religion och idéer. Det
handlar om resurser, det säger både en israelisk och en
palestinsk debattör.
– I själva verket är världen
inte annorlunda på något
sätt, säger Yuval Ben Ami, en
israelisk journalist och bloggare.
Yuval Ben Ami menar att alla
krig i världen, både före och
efter 11 september 2001, har
samma orsaker.
– Alla krig är plundringskrig, om man tänker efter.
Det sker plundring på olika
nivåer. Soldater plundrar bostadshus och roffar åt sig museiföremål, som i Irak och Palestina. Man våldtar och för-

HANIN SHAKRA

SÄKRANDE AV NATURRESURSER. Det finns inget krig mot terrorism, säger en amerik

DEBATTÖR. Yuval Ben Ami, israelisk journalist och bloggare.

”

Alla krig
är plundringskrig,
om man tänker efter.

slavar kvinnorna, som i Kongo. Men plundringen sker
även på en högre nivå. Ingen
skulle väl i dag ifrågasätta att
kriget och ockupationerna i
Afghanistan och Irak har
handlat om att säkra olje- och
gasfyndigheter, säger han.
Ett vanligt argument är att
vår demokrati och våra
grundläggande värderingar
står på spel, och kriget för att
försvara dem förs på olika nivåer. Det kan vara genom att
beskjuta danska styrkor i
Afghanistan, eller genom att
förbjuda kvinnors heltäckande slöjor i franska skolor.
Palestiniern Ghassan Andoni är
en erfaren gräsrotsaktivist,
och grundare av International
Solidarity Movement (ISM).
Han har arbetat med påverkansarbete och med att ta
emot internationella besökare
till Palestina i decennier.

Samtidigt som han i alla år
mödosamt förklarat hur Israel koloniserat vatten- och
landresurser, har mer och
mer land stulits från de palestinska områdena och inkorporerats i Israel.
Trots att bosättarpolitiken
är väl känd, möter han många
besökare som inte kan tro att
en konflikt, som den i Palestina, har sitt ursprung i en
kamp om resurser och tillgångar, och inte i tro och värderingar.
– När ni får läsa om bosättningar hemma i Sverige, så
låter det som om det handlar
om enkla hus här och var.
Det är först när man står här
och tittar ut som man förstår
vad det innebär att stjäla resurser genom att bebygga
land. Bosättningar används
som ett sätt att säkra vattenreserver i marken, och som
ett sätt att befästa kullar och

strategiska
landområden.
Inget har förändrats i det
avseendet
från korsfararna och deras fort.
Ghassan
År 2003 in- Andoni.
vaderade
USA och dess allierade Irak –
anledningen var att ”kriga
mot terrorismen”.
En amerikansk soldat som
tjänstgör i Irak i dag, men
som vill vara anonym, har en
annan förklaring:
– Det finns inget krig mot
terrorism här. Det finns bara
krig, och fienden är alla som
hindrar mig och mina kamrater från att komma härifrån
levande. Ibland är de irakier,
men lika ofta är de våra befäl
som ger oss undermålig utrustning och dåligt under-

Ship to Gaza – ett bra exempel på samarbete
Sfendonh var ett av skeppen i
Freedom Flotilla/Ship to Gaza som gick från Aten mot
Gaza sent i maj 2010. Ombord på Sfendonh fanns judar, kristna och muslimer
från Grekland, Palestina,
Sverige, USA, Italien, Bulgarien och många andra länder.
Vi förenades av en gemensam sak som var större än
oss själva.
Issam och jag reste ombord på Sfendonh. Han var
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ungdomsledare från en moské i Dublin som arbetade
med läger, kurser i arabiska,
koranstudier och med att arrangera resor för ungdomar.
De hade till exempel varit i
Istanbul på en underbar resa
för dessa unga pojkar och
flickor vars familjer själva
inte hade råd att resa på semester.
Issam och jag kom sedan att
dela cell i förvaret på Ben
Gurion-flygplatsen i nästan

”

Vi förenades av en
gemensam
sak som var
större än oss
själva.

två dygn. När han beskrev
sitt arbete i Dublin lät det
ungefär som mitt eget engagemang i Svenska Missionsförbundets Ungdom och dess
ledarutbildning.
Det slog mig att islam i Europa mobiliserar en generation
av unga män och kvinnor
som vill förändra Europa och
som vill upp.
De vill lära sig och de vill
få det bättre. En del vill göra
Europa mer jämlikt, och an-

dra vill bara göra karriär.
Men vi blonda svenskar
som lever segregerat i villor
med klimatriktiga solpaneler, långa utbildningar och fina titlar har egentligen inget
eget intresse i denna förändring. Vi har det bra som vi
har det.
Men Sfendonh rymde oss
alla, liksom ett samhälle
med lika rättigheter för alla
också kan göra.
Khaled från USA var en ele-
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GYNNAD GRUPP. En rapport från Planka.nu visar den typiske bilisten; vit, medelklass och medelålders.

”Segregation hör
ihop med bilism”
Trafikfrågor har varit ovanligt hett omdebatterade
den senaste tiden, inte
minst i och med den globala klimatkrisen.
Planka.nu har kommit
med en rapport som visar
vilka grupper som gynnas
av trafiksatsningarna.

ansk soldat på plats i Irak. Personen på bilden har inget samband med texten.

HANIN SHAKRA

föras på idéhistoriska grunder tycks mer begriplig och
realistisk för oss än att ett
lands politik grundas i ett anspråk på landytor, strategiska positioner eller naturreserver. Men:
– En invasion är alltid en
brottslig handling, ett rån.
Ofta är det ett brott begånget
med Gud som ursäkt, men om
det är lättare att använda andra förklaringar, som att man
strider för ”demokrati” så gör
man det. Målet är detsamma.

”STJÄL RESURSER”. – De israeliska bosättningarna i Palestina används som ett sätt att befästa strategiska landomområden och att
säkra vattenreserver i marken, säger Ghassan Andoni.

byggd underrättelse. Allt som
finns här är en olidlig hetta
som bränner hål på skinnet,
en befolkning som inte vill ha
oss här, och ett säkrande av
allt som finns av naturtillgångar och politisk makt. När

vi fått det så kommer vi åka
härifrån, och ingen kommer
att minnas varför vi ens åkte
hit.
Israelen Yuval Ben Ami säger
att tanken på att ett krig kan

Hanin Shakra
Hanin Shakrah är svensk-palestinier som
bott och arbetat i Mellanöstern, föreläsare
och inspiratör i globala frågor för Sidas informationsprojekt Zenit. Hon studerar för
närvarande till jurist i Uppsala

Miljardmotorvägen Förbifart Stockholm, och de rödgrönas löfte om folkomröstning om de vinner valet har
också fått fart på
debatten. Hur trafiken planeras och
om kollektivtrafik
eller vägbyggen ska
prioriteras i samhället har mycket
att göra med andra
maktstrukturer, i
alla fall om man
ska tro en ny rapport från
kollektivtrafikantorganisationen Planka.nu.
I Trafikmaktordningen, som
rapporten heter, beskrivs
den typiske bilisten som vit,
medelklass och medelålders. Det är hos just den
gruppen pengarna för trafiksatsningar hamnar, och
kollektivtrafikanterna får
istället nöja sig med vad

som blir över, höga biljettpriser och trånga tunnelbanetåg som skapar klyftor i
samhället.
Även hur billeder dras är
olika beroende på vilka som
berörs, i rikare områden är
det större sannolikhet att
vägen dras i tunnel eller
runt för att inte störa.
I rapporten ifrågasätts idén
om automobilitet, att vi blir
fria individer genom att förflytta oss så mycket som möjligt.
Rapporten föreslår istället att ersätta denna idé
med att uppvärdera tillgängligheten.
– I ett tillgängligt
samhälle
finns bankomater, samhällstjänster och nöjen där
man bor, och inte bara koncentrerat i centrum, säger
Christian Tengblad från
Planka.nu.
– Hela idén om uppdelningen av livet i olika zoner:
en där man jobbar, en där
man sover och en där det
finns nöjen leder till bilberoende.
Ghassan Yusuf

över flera gränser
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tarna hör Khaled inte till en
politisk vänster och är inte
intresserad av stark välfärd
eller ekonomisk jämlikhet.
Han underströk värdet av att
den enskilde skulle kunna
jobba sig upp och blir rik på
sin inkomst.
Vi resenärer var en religiöst
och etniskt heterogen grupp.
Men vårt engagemang visar
att arbete för politisk rättvisa
kan förena över alla gränser.
I Sverige riskerar politiken

att fastna i debatten om
utanförskap och integration,
när även vi borde diskutera
politisk rättvisa.
Ulf Carmesund

Ulf Carmesund är internationell
sekreterare i Broderskapsrörelsen
och var en av dem som tillfångatogs
av den israeliska militären i samband
med den humanitära aktionen
Ship to Gaza, som reste med
byggmateriel och andra förnödenheter
till Palestina i maj i år, men som
stoppades våldsamt och blodigt
av israelisk militär.

CECILIA DALMAN EEK

gant, lätt överviktig östkustbo som odlade en vinnande
självironi om sin rondör.
Han hade jobbat flera år i
Washington som lobbyist för
Palestinafrågan och bar en
Omega Seamaster på armen.
Han kombinerade ett skarpt
intellekt med en stil som
kunde kallas amerikansk;
rättfram, prestigelös och resultatorienterad. Han är dessutom en from muslim.
Till skillnad från mig och
många av oss européer på bå-

HEMMA IGEN. Ulf Carmesund håller presskonferens på Landvetter.
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Haram
eller
hemlös?

Många muslimer står inför svåra val
Hina Omer och hennes man längtar efter ett förstahandskontrakt, men i Stockholm råder akut bostadbrist. De är
hänvisade till att köpa en lägenhet. Problemet är dels
pengar, dels räntan som av många anses vara haram.

SNART UTAN BOSTAD. Hina Omer bor med maken och sonen Ibrahim i en studentläg

H

ina Omer och hennes nyexaminerade make Omer Faraz är nyblivna
föräldrar till sonen Ibrahim, åtta

månader.
I dag bor de i en studentetta
i södra Stockholm men har
bara några månader kvar av
hyrestiden.
Vart de ska ta vägen sen
vet de inte ännu, även om familjen drömmer om ett förstahandskontrakt på en hyresätt
nära Omers arbete. Hindret
är att det inte finns tillräckligt med hyresrätter i Stockholm. Om man vill ha bostad
tvingas man ta stora bostadslån med räntor för att kunna
köpa en lägenhet. Det är

”

Ränta är
ett sätt för den
rika att tjäna
pengar på den
fattiges behov.
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många som inte kan eller får
av ekonomiska skäl. Men för
många muslimer finns ytterligare ett problem. Nämligen
ränteekonomin, för många
troende muslimer ses ränta
som haram.
Ränta kan förklaras som priset
på lån av pengar. Låntagarens räntekostnad blir långivarens ränteintäkt.
Islams begrepp ”riba”, som
brukar översättas med ocker,
är förbjudet inom islam. Riba
avser en affärstransaktion, där
en part betalar medan den andra inte gör någon motprestation. Det tydligaste exemplet
är när en privatperson lånar
pengar från en bank som ställer villkoret att mer pengar
återbetalas än vad som lånats,
det vill säga att pengarna betalas tillbaka med ränta.
Bostadsbristen i Stockholm är
akut. Ett stort antal allmännyttiga, kommunalt ägda, hyresrätter har under de senaste åren ombildats till bostadsrätter och sålts till privatpersoner. Det snabbaste, och i en
del områden det enda, sättet
att i dag få en lägenhet i stor staden är att köpa en.
– Det är inte rimligt att vi
ska behöva välja mellan att
följa vår religion och tak över
huvudet till vår son. Bostads marknaden är som en enda
stor aktion med hektisk budgivning. Lägenheter säljs för
summor som vi helt enkelt inte har på vårt sparkonto, säger Hina Omer.

Efter att ha hört att bekanta
stått i bostadskö i flera år utan
att få komma på visning, har
hon tappat hoppet om en hyreslägenhet och i dag förhandlar hon med banker om att
skräddarsy ett räntefritt lån.
– Men det är få banker som
vill förhandla fram lösningar
eftersom det finns så många
människor som är beredda att
betala höga räntor, konstaterar hon.
Det är ingen hemlighet att ränteekonomin har vinnare. Om
lägenheter såldes för summor
som familjer hade möjlighet
att spara ihop, skulle bankerna förlora stora förtjänster.
Det finns i dag en existe-

rande räntefri bank i Sverige,
JAK medlemsbank. För att få
låna hos dem förbinder man
sig att spara i förhållande till
lånets storlek. Men även det
kan vara svårt för familjer
med låga inkomster, eftersom
stora lån kräver ett stort sparande.
Imam Mohammad Muslim, som
arbetar vid Aysha-moskén i
centrala Stockholm är bekymrad över dagens situation. Enligt honom är det viktigt att
minnas islams motiv till förbudet av ränta.
– Ränta är ett sätt för den
rika att tjäna pengar på den
fattiges behov av pengar, berättar han. Det leder till öka-

de klyftor i samhället.
Konsumtion kan delas in i
två kategorier: lyxkonsumtion och baskonsumtion, och
denna indelning har en central roll inom islam.
Med baskonsumtion menas
användandet av en produkt
som är nödvändig för överlevnad i det samhälle man lever
i. Ett tak över huvudet i ett
kallt Stockholm är ett sådant.
Lyxkonsumtion är motsatsen,
sådant man kan leva utan.
Reklamen, som frestar till
lyxkonsumtion, syns överallt i
städerna. Koranen fördömer
slöseri och understryker vikten av att inte använda mer
än man behöver, menar ima-

Avskaffat investeringsstöd har
– Det är mindre lönsamt att
investera i hyresfastigheter,
mycket beror på att regeringen avskaffat investeringsstödet.
Det säger professor Lena
Magnusson Turner som en
förklaring till att bostadsbristen ökar.
Lena Magnusson Turner är
professor i kulturgeografi vid
Institutet för bostads och urbanforskning vid Uppsala
universitet. Hon har en lång
karriär av forskning kring
bostäder bakom sig och forskar just nu om rörlighet på

bostadsmarknaden och boendesegregation.
Islam & Politik sökte upp
henne för att ställa den viktiga politiska frågan; varför
ökar bostadsbristen?
– En stor del av detta beror
på att regeringen avskaffat
det investeringsstöd som tidigare fanns för nybyggda hyresrätter, vilket gör att det är
mindre lönsamt att investera
i och äga hyresfastigheter.
På vissa platser, till exempel
Stockholm, har det varit
svårt att hitta mark att bygga på. Inom bostadsbran-

schen spekuleras det i att
markägarna
inte släpper
till mark eftersom dess
värde
kan
stiga ytterli- Lena Magnusgare i mor- son Turner.
gon eller nästa år, enligt Lena Magnusson
Turner. Dessutom är det
många överklaganden i
Stockholm som fördröjer byggandet.
Hon förklarar också att hyressättningssystemet är ett
problem. Investerarna menar
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MOAMMAD FAZLHASHEMI

Iran och Frankrike
vill styra klädval
Förra sommaren var den sudanesiska
kvinnan Lubna al-Hussein på restaurang.
Polisen grep henne och hennes kvinnliga sällskap, anklagade för att vara ”osedligt klädda”. De bar byxor. Enligt paragraf 152 i Sudans strafflag kan människor som klär sig ”osedligt” straffas till
böter och upp till 40 piskrapp.
Lagen tillkom i början av 1990-talet efter islamisternas maktövertagande, med
hänvisning till islam och landets traditioner. I en majoritet av muslimska länder
klär sig troende och praktiserande kvinnor i byxor utan att det uppfattas som
osedligt. Byxförbud för kvinnor saknar
stöd i islam, den enda förklaringen verkar vara den patriarkala kulturen.
Tio av dem som greps tillsammans
med Lubna har redan fått spöstraff och
böter. Lubna överklagade domen och fallet väckte stor uppmärksamhet.
Överklagandet ledde till att hon slapp
spöstraff men böterna på 500 sudanesis-

genhet. Kontraktet går snart ut och familjen vet inte hur det blir med bostad framöver.

”

Det är
inte rimligt att
vi ska behöva
välja mellan
att följa vår religion och tak
över huvudet
till vår son.

men. Islam avråder från lyxkonsumtion. Lyxkonsumtionen kan en storstadsmuslim
avstå från, men när han eller
hon inte kan konsumera det
nödvändiga, till följd av ränteekonomin så uppstår ett dilemma.
I dag kan en person med räntekostnader göra avdrag för dessa i deklarationen och på så
sätt betala lägre skatt. Personer med höga inkomster har
lättare att få banklån beviljade, och kan få mer pengar
över varje månad. De kan alltså finansiera lyxkonsumtion
med lån tillsammans med
skatteavdrag på låneräntor.
Detta driver på inflationen.

Mohammad Muslim är kritisk mot att man även från
statligt håll uppmuntrar
unga människor att ta lån
med ränta, såsom studielånet.
Han anser att studielånet bör
göras räntefritt.
– Utbildning är en rättighet
som ingen ska behöva välja
bort för att de inte har råd att
försörja sig utan studielån,
avslutar imamen.

Sara
Kukka-Salam

ekonomistuderande
Handelshögskolan i
Stockholm

r lett till ökad bostadsbrist
att bruksvärdessystemet sätter hinder i vägen för att bygga, och att de skulle bygga
mer om de kunde få mer betalt för att hyra ut. Det som
byggts de senaste åren är
framför allt bostadsrätter eftersom de säljs på marknaden.
– Omläggningen av fastighetsskatten har gynnat bostadsrätter och villor och
många kommuner har tillåtit
omfattande ombildningar av
hyresrätter till bostadsrätter.
Det byggs alltså mindre än
vad som behövs, särskilt hy-
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resrätter. Det här leder, enligt Lena Magnusson Turner
till effekter för den ekonomiska tillväxten.
– Bristen på bostäder hämmar
företagens möjligheter att rekrytera personal. Det får också effekter för hushålls bildningen, det vill säga att
unga människor får svårare
att flytta hemifrån och att
priserna på bostäder ökar.
För många som tvingas pendla långa sträckor har bristen
på bostäder effekter för livskvalitet, och för miljön. Egentligen är listan på negativa

”

Partier i Europa tävlar om att
lägga fram populistiska, främlingsfientliga förslag.

effekter hur lång som helst.
Vad behöver göras för att vända utvecklingen?
– Det behövs en aktiv bostadspolitik och offentliga resurser, som investeringsstöd
för att bygga hyresrätter till
rimliga priser. Att bygga till
vilket pris som helst är nog
inget problem för byggföretagen. Men att bygga till dem
som är nya på bostadsmarknaden och för familjer med låga
inkomster är en utmaning som
också är regeringens ansvar,
säger Magnusson Turner.
Anna Ardin

MOHAMMAD
FAZLHASHEMI

Är professor i
idéhistoria vid
Umeå universitet och författare till ett
stort antal
böcker om persisk och muslimsk idéhistoria. Han
disputerade
1994 på avhandlingen
”Förändring
och kontinuitet: AlGhazâlîs
politiska omsvängning.”
Hans forskning handlar i
huvudsak om
mottagandet
av Europa/
Väst i den
muslimska
världen under
modern tid.

ka pund, cirka 1 400 kronor, kvarstod.
Lubna vägrade betala och för detta
fängslades hon innan hennes vänner löste ut henne. Lubnas motivering att inte
betala var att det var en sjuk och felaktig
lag som strider mot såväl islam som mot
grundläggande mänskliga rättigheter.
Historien har paralleller med den debatt
som rasar i Europa. Efter att främlingsfientliga partier i land efter land drivit förbud mot olika klädesplagg, tävlar partier
i princip alla Europeiska länder om att
lägga fram populistiska, främlingsfientliga och inte sällan islamofobiska förslag.
Den europeiska väljarkåren tycks bli
allt mer intolerant, ibland med jämställdhetspolitiska förtecken, trots att
det redan är bevisat att förbud mot burka
i första hand drabbar kvinnor.
Jag är inte alls någon anhängare av
burkan utan ser den som ett förkastligt
plagg som inte minst omyndigförklarar
kvinnan. Dessutom har burka lika litet
stöd i islam som det sudanesiska byxförbudet. I de flesta muslimska länder är
burkan fortfarande ett okänt fenomen.
I diktaturer som Sudan och Iran, i demokratier som Frankrike och Belgien och
kanske snart i ännu fler länder, tycks
statsmakterna vara eniga om en sak,
nämligen att det ligger i statens jurisdiktion att bestämma vilka kläder människor ska bära. Spanien har brutit den
trenden, men frågan är om fler länder vågar stå emot det populistiska trycket.
En intressant fråga är om poliser i europeiska städer i likhet med sedlighetspoliserna i Sudan och Iran kommer att släpa in kvinnor som anses vara felklädda i
polisbilar och förnedra dem offentligt?
Och hur kommer Europadomstolen och
Europarådets kommissarie för mänskliga rättigheter Thomas Hammarberg att
agera i denna fråga? Det återstår att se.
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Ramadan mubarak!
Vi frågade fem
muslimer hur de
firar Ramadan och
Eid-al-fitr.

HASSAN MERI
56, bor i
Göteborg, född
i Turkiet

Hur ser en vanlig dag ut under
Ramadan?
– Man går upp och äter på
morgonen innan solen går
upp och avbryter fastan när
solen gått ner. På kvällen ber
man kvällsbönen i moskén.

RASHEED
KHAN
33 år, bor
i Karlstad, född
i Pakistan

Tre saker som du förknippar
med Ramadan?
– Att man blir hungrig, helig månad och ett stort firande efter fastan.

Vad betyder Ramadan för dig?
– Ramadan är en möjlighet
att komma närmare sina nära, och även främlingar. Tålamod är viktigt, och att dela
med sig av det man har.

SARAH
DABBOUSSI
13 år, Karlstad

Hur ser en dag under Ramadan
ut för dig?
– De dagarna jag väljer att
fasta väcker någon av mina
föräldrar mig och mina syskon före gryningen för att vi

CLAUS GERTSEN/SCANPIX

Hur firar du Eid-al-fitr?
– Jag vaknar tidigt på morgonen för att ta på mig mina
nyinköpta kläder och tillsammans med familjen gå och be
Eid-bönen i moskén. Efter bönen äter jag en ljuvlig frukost
med hela familjen och under
hela dagen får min familj gäster och vi hälsar också på
släktingar samt vänner.
– På kvällen samlas jag och
min familj för en stor fest med
vänner och äter en stor middag.

MAT SOM SYMBOL. Både att äta mat och att avstå vid vissa tider ingår i Ramadan. Samt att dela med sig.
ska få i oss ordentligt med
mat inför en lång dag av fastande. Under dagen försöker
jag göra saker som får mig
att inte tänka för mycket på
hungern.
– Ramadan är viktig för det
är en månad som hela familjen samlas hemma oftare.
Hur firar du Eid-al-fitr?
– Jag vaknar tidigt med
glädje och väcker mina föräldrar, pussar dem och önskar dem en God Eid. Under
dagen får jag pengar och jag
brukar följa med och handla
tårta. Det är en hel dag med
familjen.

Vilka är de tre viktigaste orden
du förknippar med Ramadan?
– Tålamod, Glädje, Gud.
AMER
SARSOUR
20 år, Uppsala

Vad betyder Ramadan för dig?
– Ramadan är ungefär
samma sammanhållning och
närhet som julafton, men i 30
dagar!
Hur ser en vanlig dag ut under
Ramadan?

– Man blir uppväckt tidigt,
eller vaknar av sig själv.
Ibland går man och gör i ordning maten som en zombie
ibland lika pigg som en redbull. Man äter sig mätt, men
samtidigt så glufsar man inte i
sig maten, det ligger en konst i
att äta för att behålla sin
mättnad inför nästa måltid!
– Jag träffar vänner, familj, går till moskén och gör
bönen, eller så gör man den
hemma.
Vilka är de tre viktigaste orden
du förknippar med Ramadan?
– Sammanhållning, respekt och uthärda.

Hur firar du Eid-al-fitr?
– Jag och familjen går till
moskén på morgonen. Sedan
går vi till begravningen och
ber till familj och anhöriga efter det firar vi med vänner,
det lagas mycket mat.
SAHRA BIHI
50, bor i Gård sten, Göteborg,
född i Somalia

Vad betyder Ramadan för dig?
– Ramadan är en stor och
viktig månad för mig. En månad full av glädje. Det viktigaste under Ramadan är
skötsamhet, att ha tanken på
dem som har det sämre, speciellt folket i Somalia där jag
själv kommer ifrån.
Hur ser en vanlig dag ut under
Ramadan?
– Man fastar på dagen, det
lagas mycket mat med familj
och släktingar, på kvällen
blir det böner.

– FAZEELA SELBERG ZAIB

En 1400 år gammal feminist
Att kvinnors hjärnor skulle vara
mindre än mäns, och att man riskerade att kvinnor skulle delta i val
utan sina mäns tillåtelse. Ja, det var
några av de argument som fram till
år 1971 hindrade kvinnor från att få
allmän rösträtt i Schweiz. Bara 66
procent av männen röstade för lagändringen.
I dag lever Schweiz vidare som ett
land med god choklad och snygga
tennisspelare utan att stämplas som
kvinnoförtryckande. För ett land
som inte ger kvinnor det mest basala
uttrycket för deras självständighet
och existens, rösträtten, kan väl inte
beskrivas på ett annat sätt?
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Frankrike var en aning mer progressivt med deras égalité. Där fick
kvinnor rösträtt år 1944. Belgien insåg att kvinnors röster var lika värda männens år 1947.
Och nu 63 år senare är det straffbart för en kvinna att välja om hon
vill täcka över sitt ansikte. Frankrike och Belgien, som inte tillät kvinnor att utbilda sig förrän år 1880, är
i dag besatta av muslimska kvinnors
klädsel.
Europa har tagit viktiga beslut till fördel för kvinnan sedan andra hälften
av 1800-talet. Och det är inte konstigt att man känner en viss stolthet

Fazeela Selberg Zaib är partipolitiskt obunden
skribent och debattör på bloggen inlanning.se

för världens kvinnor. På endast 23 år
över denna framgång, som röst- och
som Profet, för 1400 år sedan, gav
arvsrätt, rätt till utbildning och
han kvinnan det Europa inte sett
skilsmässa faktiskt är ett tecken på.
som självklart i mer än någSom europé och
ra tiotals år: rätten att ärmuslim känner jag en
va, äga, arbeta, studera,
dubbel stolthet. Å ena
skiljas, älskas och göra sig
sidan är jag en del av
”…ingen av historihörd.
Europas dryga 150 år
ens betydelsefulla
av aktiv feministisk
figurer har fått så
kamp. En kamp som
Med ett enormt förlåtande
lite uppskattning i
egentligen pågick i fleöga på vårt mörka förflutväst som Profeten
ra århundraden, med
na, viftar vi i väst våra
Muhammed.”
otroligt långdragna
framgångar i ansiktena på
W. Montgomery Watt i ‘Muförändringsprocesser.
hammad at Mecca,’ Oxford, andra. Och än i dag visar vi
1953 lite uppskattning till den
Å andra sidan tittar
jag med beundran på
man som faktiskt startade
Profeten Muhammeds rekordinsats
den första feministiska revolutionen.

Citatet
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Karin Casimir Lindholm är född 1987, bor i Malmö
och går i dag på Malmö serieskola, som är en del av
Kvarnby folkhögskola.
Se mer av henne på
http://karincasimirlindholm.blogspot.com

Självporträtt.
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Kom med i debatten! E-posta: redaktionen@tidningenbroderskap.se.
Skriv kort! Vi förbehåller oss rätten att korta texterna.

Stängd fritidsgård – bakslag
i Gottsunda
Förra sommaren hade vi upplopp
här i Gottsunda i Uppsala. Frustrationen och rastlösheten bland
ungdomarna kunde inte hållas inne längre. Bilbränder, vandalisering och polisutryckningar blev
vardag.
Tyvärr visade det sig att upploppen var en förutsättning för
att ungdomarnas frustration
skulle tas på allvar. Både kommunen och andra ville satsa mer
resurser. Alla ville hjälpa till.
Men döm om vår besvikelse när
Barn och ungdomsnämnden i år
valde att återigen stänga fritidsgården hela sommaren! Just när
den behövs som mest, när rastlösheten är som värst.
ULLA RICHTER/AIBILD

VÄRNA BARNEN . Vaga misstankar får aldrig orsaka omhändertaganden av barn. Personerna på bilden har inget samband med texten.

Omhändertagande
på suspekta grunder
Socialtjänsten i Sigtuna
har omhändertagit ett
30-tal muslimska barn,
vilket har väckt starka
reaktioner och protester.
”Sorgligt och allvarligt”
skriver Omar Mustafa
från Islamiska Förbundet i Sverige.
Vi har under våren fått olika vittnesmål om att socialtjänsten i Sigtuna
systematisk ska ha omhändertagit
muslimska barn och omplacerat dem
i ickemuslimska familjer. Muslimerna i kommunen menar att över 30
barn har blivit drabbade.
Jag har själv varit i kontakt med
några av de drabbade familjerna som
vittnar om muslimfientlighet och brutalitet från socialtjänstens sida.
Det rör sig troligen om en och samma
socialsekreterare som har legat bakom omhändertagandena och det finns
all anledning att misstänka muslimfientliga motiv då socialsekreteraren
ska ha fällt kommentarer som ”beslöjade kvinnor är inte lämpliga att uppfostra barn”.
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En av papporna, som med vaga bevis var anklagad – men varken åtalad
eller dömd – för att ha slagit sitt barn
vid något tillfälle, berättade att han
var beredd att lämna familjen om
barnen fick vara kvar med sin mamma.
Men socialtjänsten var inte intresserad
av en lösningsinriktad diskussion utifrån barnens bästa. Istället så omhändertogs deras fyra månader gamla spädbarn under en brutal razzia,
samtidigt som dess två äldre systrar
togs från dagiset och tvingades till att
flytta från fosterfamilj till fosterfamilj.
Enligt föräldrarna, som inte får
träffa sina barn så ofta, så mår barnen mycket dåligt.
Flera familjer berättar att de inte fått
tillfälle att uttrycka sig ordentligt och
att barnens bästa sällan kommit i
första hand.
”Det viktigaste var att ta barnen
från de muslimska föräldrarna till ett
evigt vårdande hos främmande familjer” sa en av föräldrarna.
Vi har hört liknande rapporter från
andra delar av landet, där enskilda
socialsekreterare med tvivelaktiga
motiv, strävar efter att omhänderta
muslimska barn.
Vi har till exempel hört hur socialsekreterare som är aktiva i pingströrelsen konsekvent placerar muslims-

Arbetslösheten är hög bland unga
i Uppsala, och särskilt i Gottsunda och många har inte råd att åka
på semester.
Enda alternativet har blivit ”en
traditionell sommar”, att hänga
med kompisar på gatorna här
hemma.
Och även om bara några få, eller kanske ingen, i en stadsdel,
kommer på den dåliga idén att
förstöra sina grannars bilar och
affärer så undrar jag hur kommuner tänker när de tror att nedskärningar på fritidsgårdar sparar pengar?
Jag är helt övertygad om att en
stängd fritidsgård kostar mer än
en öppen!

ka barn i olika pingstfamiljer i syfte
att ”omvända dem”.

Rahima Ortac

Det är givetvis ytterst allvarligt när
sådant sker utan noggrannare kontrollmekanismer från andra instan-

UD, praktisera
i förorten!

Vi har till exempel
hört hur socialsek reterare som är aktiva i
pingströrelsen konsekvent placerar muslimska
barn i olika pingstfamiljer
i syfte att ’omvända
dem’.

”

ser. Dessa anklagelser måste därför
utredas grundligt, för hittills har varken ansvariga politiker, myndigheter
eller media intresserat sig för att
granska händelserna.
Barn är det värdefullaste vi har.
Vaga misstankar, språkliga missförstånd eller islamofobi ska därför aldrig kunna orsaka omhändertaganden.
Omar Mustafa,

Islamiska Förbundet i Sverige

20 år, Uppsala

I Rosengård bor människor med
111 olika nationaliteter, i Bergsjön har 93 procent av befolkningen utländsk bakgrund och i Tensta talar människorna 137 språk.
Dessa områden, och många fler,
ser vi som platser med fantastisk
kapacitet att lära personalen på
Utrikesdepartementet och andra
om diplomati och förståelse för
andra kulturer.
Vi vill säga till ungdomarna
här: varför kasta sten när ni kan
föreläsa för UD? Varför bränna
papperskorgar när ni har unika
kunskaper som kan hjälpa hela
Sverige att nå framgång på den
globala arenan?
Föreningen Love Tensta har
kommit med ett förslag som vi vill
stötta. Vi vill att våra områden
ska bli praktikplatser för UDs diplomater.
Sedat Arif

Rosengårds S-förening, Malmö

Mohamud Salad

Somaliska S-föreningen, Bergsjön, Göteborg

Emilia Bjuggren

SSU, Tensta, Stockholm
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Islam & politik frågade nio personer:

Ska du rösta i riksdagsvalet?
rige drömmer jag om att det
ska bli en plats där vi kan leva
mer tillsammans, utan problem, diskriminering och rasism. En plats där vi kan acceptera varandra som folk, för
även om vi har olika bakgrund
och tro så är vi i slutänden bara människor. Jag säger som
Martin Luther King: Vi kanske kom hit i olika skepp, men
nu sitter vi i samma båt.
VICTOR SVEDBERG

MAHA MAHMOUD
24 år, Stockholm, född i Egypten

– Ja.
Varför?
– För att det gör stor skillnad! Jag blev svensk medborgare för tio månader sedan så
det är viktigt för mig att hjälpa mitt land att bli ett ännu
bättre ställe. Jag vill lära mig
bättre svenska fort för att
kunna bidra.
Varför tror du att det är färre
personer som röstar bland
muslimerna?

– Ja, det är konstigt, eller
hur? För det påverkar ju dem
minst lika mycket. Muslimer
i Sverige behöver bli mer
medvetna och förstå att valet
påverkar dem, de vet för lite
om vad som händer. Men vi
kan lösa det genom att prata
med varandra.
– Personer som jag, som
tycker att det är viktigt, borde gå ut och prata med andra.
Jag tror det behövs mer politisk reklam också.
Vad drömmer du om?
– Jag vill bli lärare. För Sve-

SAYMA ISLAM
25 år, Botkyrka

– Nej. Jag
tycker att man
ska rösta fram
den kandidat
man gillar, men tyvärr kan
jag inte på grund av att jag
inte är svensk medborgare.
Jag skulle vilja rösta i kommunvalet.

nas chans att komma in, ett
parti som drömmer om en
tillbakagång till 1960-talet.
– Jag vill inte rösta på något parti, men det kostar för
mycket att inte rösta.
NASRA ISMAIL
50 år, Malmö

HANI
ABDULKADIR
23 år, Stockholm

– Ja. Vadå
varför? Det är
min rätt.

– Absolut!
Det är inte bara
min rättighet,
utan även min skyldighet,
tycker jag.

ALI BIDE FARAH
31 år, Uppsala

ABDUL GHAFFAR
TAYYAB
21 år Botkyrka

– Ja. Varför
inte? Tänk dig
alla i Afrika
som inte får
rösta!
– Om alla Somalier i Sverige röstar kan vi avgöra valet.

SAID BOTAN
24 år, Örebro

MIRIAM
BEN SALEH
23 år, Göteborg

– Nja. Oavsett vilket parti
jag röstar på
kommer det att
ta emot. Helst vill jag rösta
blankt men det är svårt, för
då ökar Sverigedemokrater-

– Ja. Samhället påverkas av
hur man röstar.
Jag vill att samhället ska vara
rättvist. För mig är jämställdhet och jämlikhet de viktigaste
frågorna. Jag vill inte att de

EID MUBARAK

fattiga ska bli fattigare och
kanske inte få lika bra hjälp i
skolan och sjukvården.

– Nej. Jag vill
rösta men jag
får tyvärr inte
eftersom jag är pakistansk
medborgare. Jag har bott i
Sverige ett och ett halvt år.
ASUMAN ÜNVER
31 år, Stockholm

– Ja. Som
muslim och styrelseledamot i
Svenska Muslimer för Fred och Rätt visa tycker jag att det är viktigt att visa sitt engagemang
och ta ansvar.
Anna Ardin

RÖ(S)TA MED HJÄRTAT
Byt politik och regering,
gå och rösta den 19 september.

Ramadan Kareem

GLAD EID
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Badkläder för alla kroppstyper

Burqinis för barn och vuxna

www.aquawebshop.com

Box 70411
107 25 Stockholm

Abdulkader Habib:

”

Medelklassen
har blivit alla
partiers mecka, medan
arbetarklassen och medborgare med
invandrarbakgrund tas
som säkra
väljare.

Han flydde från en by i Eritrea
och hamnade på en folkhögskola i Värmland. Det tog tid
att lära sig de svenska sederna – just därför blev han populär. När Abdulkader Habib
flyttade till Stockholm startade han en egen folkhögskola.
Han blev också politiskt aktiv
inom de kristna socialdemokraterna – trots att han är
muslim.
– Jag hittade en plattform
där jag kunde kombinera tro
och politik, och fler och fler
muslimer samlas här nu, det
tycker jag är väldigt positivt.
Abdulkader Habib pluggade i
tre år i Värmland och trots att
han trivdes bra flyttade han
snart till Stockholm.
– Dels hade jag träffat min
fru som bodde i Rinkeby, och
dels ville jag få ett jobb.
I Stockholm gick han lärarprogrammet och för sex år sedan startade han en muslimsk folkhögskola i Kista.
– Det roliga är att vi formar
en stor del av kurserna till-

LENA LÖNNQVIST

Progressiva
muslimer
viktiga röster

VASALOPPET NÄSTA. Abdulkader Habib och sonen Yusuf i Södra Dalarna. – Jag har åkt en del skidor här i
Dalarna, säger Abdulkader, och min dröm är att Yusuf en dag ska vilja åka Vasaloppet.
sammans med eleverna. Vi
har till exempel märkt att få
kvinnor har körkort här. Då
har vi snabbt startat en körkortsutbildning för kvinnor,
säger han.
Medborgarexpo är ett annat
initiativ han har startat. En
festival för demokrati, delaktighet och socioekonomisk utveckling skulle man kunna
säga, med utställningar, seminarier och mycket annat.
Besökarna är allt från barn
till 90-åringar, från innerstaden till förorten som lär sig
och som uttrycker sina politiska åsikter.
– Vi vill få alla att känna
att de är aktiva medborgare,
vi har inte råd att tappa några grupper i samhället.
I valet 2006 röstade tre av fyra muslimer på socialdemokraterna, men Abdulkader
Habib tror att den siffran
kommer att sjunka om inte
partiet blir bättre på att organisera muslimer.
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Tomrummet som skapats av
både mediernas och Socialdemokraternas sviktande fokus
på dessa grupper kan lätt fyllas upp av andra partier som
seglar in och förändrar det politiska landskapet, menar
Abdulkader Habib. Samtidigt
som Sverigedemokraterna ivrigt talar med en missnöjd arbetarklass så lockar partierna
från högerblocket fler förorts-

ABDULKADER HABIB
Ålder: 38 år.
Bor: I Kista med fru och fyra
barn.
Aktuell: Rektor för Kista folkhögskola, grundare av förortsriksdagen och medborgarexpo, första initiativtagare till
studieförbundet Ibn Rushd,
ordförande i nätverket för troende Socialdemokrater.

bor med invandrarbakgrund.
– Vi progressiva muslimer
måste vara med och väcka
den här björnen.
I dag är han också ordförande i Broderskaps nätverk
för troende Socialdemokrater.
– Vi vill förnya broderskap
och göra att de hörs mer i
samhällsdebatten. Vi jobbar
för jämlikhet och jämställdhet
och visar att man kan använda tron som inspiration och
kraft. De idéer och drivkrafter
som byggt upp Sverige är
minst lika viktiga i dag som
någonsin tidigare.
Abdulkader Habib vill också visa att troende grupper betyder mycket för att bygga upp
en sekulär stat.
– Det är bara att jämföra
med hur mycket frikyrkorörelsen betydde som folkrörelse för att bygga upp det moderna Sverige. Vi troende kan
fortfarande bidra på samma
positiva sätt.
Anna Petersson
Anna Ardin
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