Trettio år
av samtal och
samarbete
Få länder i Västeuropa kan uppvisa en så lång och obruten samverkan
mellan offentliga organ och muslimska trossamfund som Sverige. I över tre decennier har Islamiska samarbetsrådet varit igång och behandlat alltifrån bidrag till
säkerhetsfrågor. Idag finns sju organisationer runt bordet.

I

slutet av 1980-talet fanns det två större muslimska trossamfund i Sverige som tog

emot statsbidrag: Förenade islamiska föreningar i Sverige (FIFS) och Sveriges muslimska
förbund (SMF). Av dessa två riksförbund var FIFS äldst, grundat redan 1974. Under början av 1980-talet bildades SMF.
När ytterligare ett muslimskt trossamfund, Islamiska kulturcenterunionen (IKUS), bildades och
sökte statsbidrag fanns en viss osäkerhet inom SST om hur man skulle förhålla sig till det växande
antalet muslimska trossamfund.
– När vi i IKUS ansökte om att bli statsbidragsberättigade så frågade man sig varför staten skulle
godkänna ett tredje muslimskt trossamfund… kunde inte detta förbund ansluta sig till de redan
befintliga? Men för oss var det viktigt att vara fristående, berättar Hüseyin Ayata från IKUS, och
fortsätter: det stod i våra stadgar att vårt förbund var ett renodlat sunnislamiskt trossamfund.
Dåvarande generalsekreterare skickade vår ansökan till Jan Hjärpe, professor i islamologi, för att
rådgöra med honom.
I sitt sakkunniguttalande förordade Jan Hjärpe att IKUS ansökan skulle godkännas. Han menade bland annat att man annars skulle sätta sig i den märkliga situationen där staten på ett indirekt sätt uttalar sig om vad som är korrekt islam. Ansökan godkändes och nu fanns tre muslimska
trossamfund som tog emot bidrag.

1986 tillsattes en arbetsgrupp för att diskutera hur de muslimska organisationerna skulle representeras i SST-samarbetet. Representationen bestod vid denna tid å ena sidan
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Islamiska samarbetsrådet
Grundades: 1988
Antal medlemsförbund: 7 (Förenade islamiska föreningar i Sverige, Islamiska fatwabyrån i Sverige, Islamiska kulturcenterunionen, Islamiska shia samfunden, Svenska
islamiska församlingarna, Sveriges muslimska förbund)
Antal medlemsförsamlingar inom förbunden: 241 (2018)
Antal medlemmar/besökare i ISR-anslutna föreningar: 190 447 (2018)
Antal sammanträden per år: 4
Verksamhetsområden: bidragsfrågor, trygghet och säkerhet, islamofobi, andlig vård
inom sjukvården, utbildningsfrågor, kompetensutveckling för församlingsledare,
remissinstans.
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Trettio år
av samtal och samarbete
av de traditionella frikyrkliga trossamfunden och
å andra sidan av den så kallade ”Delegationen”
som innehöll representanter för övriga kyrkor och
samfund varav många betecknades som ”invandrarsamfund” – med dåtidens terminologi.
Lösningen blev – efter ett antal möten – att forma ett särskilt samverkansorgan för de muslimska
trossamfund som gavs namnet Islamiska samarbetsrådet (ISR). ISR fick mandat att företräda de
muslimska organisationerna i Delegationen.
Mall för denna samverkansmodell var Orientaliska och österländska kyrkors ekonomiska råd (OÖKER) som bildats under slutet av 1970-talet med
ambitionen att hjälpa östkyrkligheten i deras väg
in i den svenska folkrörelse-byråkratin. Förutom
representanter för de tre befintliga muslimska trossamfunden bistod även tjänstemän från SST samverkansorganet ISR. ISR hade sitt första möte 1988.
– Ambitionen med ISR var att stötta islamiska
församlingar i det svenska samhället och att medverka till att församlingarna kunde ta emot statsbidrag. Inom islam har man inte samma medlemsbegrepp som var gängse bland de samfund som var
etablerade i Sverige varför mycket tid ägnades åt att
få ett rättvisande underlag för statsbidraget – antalet församlingar och antalet medlemmar i församlingarna. Det säger Jan-Erik Levy som är före detta
generalsekreterare SST och som i många år agerade mötesordförande på ISR:s möten.
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ISR:s medlemsförbund
Bosniakiska islamiska samfundet (BIS)
Grundat: 1995
Medlemmar/deltagare: 14 532
Antal församlingar: 26
Förenade islamiska föreningar i Sverige (FIFS)
Grundat: 1974
Medlemmar/deltagare: 36 286
Antal församlingar: 51
Islamiska Fatwabyrån i Sverige (IFBS)
Grundat: 2011
Medlemmar/deltagare: 8 630
Antal församlingar: 11
Islamiska kulturcenterunionen i Sverige (IKUS)
Grundat: 1979
Medlemmar/deltagare: 19 856
Antal församlingar: 28
Islamiska shia samfunden i Sverige (ISS)
Grundat: 1991
Medlemmar/deltagare: 34 180
Antal församlingar: 57
Svenska islamiska församlingarna (SIF)
Grundat: 1999
Medlemmar/deltagare: 33 192
Antal församlingar: 23
Sveriges muslimska förbund (SMF)
Grundat: 1981
Medlemmar/deltagare: 43 771
Antal församlingar: 45
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Bland de senaste byggda muslimska gudstjänstlokalerna i Sverige finns moskén i Borås som stod färdig 2019.

men för dessa unga trossamfund, sett till den svenska kontexten, var statsbidraget
endast en fråga bland många andra som behövde diskuteras när man nu var i färd med att bygga
upp verksamhet, organisation och ekonomi i Sverige. Interna meningsskiljaktigheter präglade
många tidiga sammanträden – vem skulle företräda de muslimska församlingarna? Vem skulle
få bestämma utvecklingen? Hur många organisationer behövdes egentligen?
En annan fråga som redan då pockade på var frågan om rasism och islamofobi. Man kände sig
utsatta för hot och hat. Vidare sökte många muslimska församlingar möjlighet att bygga ändamålsenliga lokaler för sin verksamhet.
Samtidigt fanns en medvetenhet om att man ville bevara sin självständighet och i de tidiga protokollen kan man se att det uttrycks en ambition om att muslimska församlingar i största möjliga
mån inte borde söka bidrag för moskébyggen från utlandet.
En person som var med under lång tid var Sven-Eric Andersson som var biträdande sekreterare
på SST under åren 1990-2013.
– Frågor kring anställda imamer och församlingarnas ekonomiska egeninsatser präglade en hel
del av sammanträdena. SST:s kansli ägnade tidigt mycket arbete för att hjälpa de muslimska församlingarna att finna lämpliga lokaler att hyra eller mark att bygga nya moskéer. Det fanns fortfarande knappast några moskéer i Sverige och många församlingar hade sin verksamhet i mycket
enkla lokaler. Ett lokalbidrag stöttade för att köpa eller renovera lokaler och för nyetableringar
fanns ett etableringsbidrag som församlingar kunde få del av under tre år.

allt eftersom åren har gått har flera muslimska trossamfund anslutit sig till ISR. I
början av 2000-talet inträdde Svenska islamiska församlingar (SIF) vars medlemsförsamlingar
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Interiör från Borås moské.

tidigare tillhörde IKUS. Senare tillkom Islamiska shiasamfunden i Sverige (ISS), Bosniakiska islamiska samfundet (BIS) och Islamiska fatwabyrån i Sverige (IFBS).
– Jag har sett antalet muslimska riksförbund växa under de trettiotre år jag varit verksam, säger
Abd al Haqq Kielan, ordförande i SIF. Nu finns det sju riksorganisationer inom ISR. Med åren
har Islamiska Samarbetsrådet kommit att bli en mycket viktig mötesplats för riksförbunden, ett
forum för att lösa problem och ge stöd åt varandra till gagn för den muslimska delen av Sveriges
befolkning.
Trossamfunden inom ISR är sinsemellan väldigt olika. Vissa av organisationerna representerar en viss etnisk och geografisk inriktning: exempelvis är BIS ett förbund främst för sunnitiska
församlingar med rötter på Balkan. Detta förbund är ett organisatoriskt utflöde av det Islamiska
samfundet i Bosnien-Hercegovina – på liknande sätt som Svenska kyrkans utlandsförsamlingar.
Andra samfund, som ISS, har en gemensam konfessionell inriktning: de är ett förbund för
shia-islamiska föreningar aktiva i Sverige. Detsamma gäller för IKUS och IFBS som är renodlade
sunnitiska till sin inriktning. Inom förbunden FIFS, SMF och SIF finns både sunni och shia-församlingar och en blandning av språk, nationaliteter och riktningar.

haider ibrahim, ordförande för ISS, menar att ISR på sätt och vis har varit viktig
för muslimsk ekumenik i Sverige, samt för att sprida kunskap om muslimers olikhet i Sverige.
– När vi i ISS 2003 ansökte om medlemskap i ISR möttes vi av många frågor och en del skepsis.
SST:s kansli behövde å ena sidan lära känna oss och vilka vi är, och varför det var viktigt för oss
att ha ett eget trossamfund. Å andra sidan fanns det frågetecken från ISR gällande shiamuslimsk
verksamhet, tro och tradition, säger Haider Ibrahim.
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Karta över muslimska församlingar inom
islamiska samarbetsrådets riksorganisationer 2018

Antal församlingar
Stockholm med omnejd 65
Malmö med omnejd
26
Göteborg med omnejd 20
Områden med 5-9 församlingar
Områden med 4 församlingar
Områden med 1-3 församlingar
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Sammanlagt antal församlingar inom ISR-förbunden: 241
Förenade islamiska föreningar i Sverige (FIFS); 51 församlingar
Bollnäs, Eksjö, Eskilstuna, Flen, Gnosjö, Göteborg, Haninge, Helsingborg, Hultsfred, Härnösand, Järfälla, Jönköping (2), Karlskrona, Karlstad, Katrineholm, Kiruna, Kristianstad,
Landskrona, Lessebo, Linköping, Ludvika, Lund, Malmö (2), Mariestad, Mellerud, Norrköping, Nyköping, Sigtuna (2) Stockholm (4), Sävsjö Timrå, Tranemo, Trollhättan (2) Uddevalla, Umeå, Vänersborg, Värnamo, Västervik, Växjö, Östersund, Vännäs
Islamiska Kulturcenterunionen i Sverige (IKUS); 28 församlingar
Boden, Botkyrka (4), Gotlands, Gävle Göteborgs (4), Haninge (2), Huddinge, Malmö, Motala, Sollentuna (2), Solna, Stockholm (4), Sundbyberg, Täby (2), Västerås
Sveriges Muslimska Förbund (SMF); 45 församlingar
Borlänge (6), Borås, Botkyrka, Fagersta, Falköping, Falun (2), Gislaved, Göteborg (2), Halmstad (2), Haninge, Helsingborg, Huddinge (2), Jönköping, Landskrona (2), Malmö (4), Mölndal, Sala, Sandviken (2), Sigtuna, Solna, Stockholm (13), Strängnäs, Tyresö, Upplands-Bro
Svenska Islamiska Församlingarna (SIF); 23 församlingar
Botkyrka (2), Eskilstuna (2), Falun, Göteborg (3), Hällefors, Linköping, Luleå, Malmö (2),
Norrköping, Piteå, Sigtuna, Skellefteå, Stockholm (6) Tierp, Tyresö (2), Upplands Väsby,
Uppsala (3), Växjö
Islamiska Shiasamfunden i Sverige (ISS); 57 församlingar
Avesta, Bollnäs, Borås, Eskilstuna, Flen, Gävle (2), Göteborg (5), Helsingborg, Järfälla, Jönköping (3), Karlskrona (2, Karlstad (3), Kristianstad (3), Kristinehamn, Linköping, Luleå,
Lycksele, Malmö (3), Motala, Norrköping, Stockholm (7), Trollhättan (2),
Uddevalla, Uppsala, Vimmerby, Vänersborg, Västerås (2), Växjö (2), Örebro (2)
Bosniakiska Islamiska Samfundet (BIS); 26 lokala församlingar
Ale, Borås, Gislaved, Göteborg, Halmstad, Helsingborg, Jönköping, Kalmar, Karlskoga,
Karlstad, Landskrona, Linköping, Malmö, Motala, Norrköping, Oskarshamn, Skövde, Stockholm, Trelleborg, Trollhättan, Varberg, Värnamo, Västerås, Växjö, Örebro
Islamiska Fatwabyrån i Sverige (IFBS); 11 församlingar
Malmö (3), Osby, Trelleborg, Helsingborg, Göteborg, Stockholm, Uppsala, Nyköping

Utöver de församlingar som ingår i ISR-förbunden finns flera andra muslimska organisationer med regelbunden gudstjänstverksamhet. Bland dess återfinns till exempel Islamic center och Umm al-Muminin Khadijahmoskén i Malmö, Islamiska sunnicentret i Göteborg (kallas också Bellevuemoskén), al-Rashideenmoskén i Gävle samt de församlingar som ingår i ahmadiyyasamfundet (Göteborg, Malmö och Stockholm),
men även en rad sufiska och salafitiska samfund.
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Haider Ibrahim säger att situationen idag är annorlunda. Det finns en ömsesidig respekt mellan de olika samfunden, och inom ramen för ISR-samarbetet ser man förbi eventuella teologiska
olikheter.
– Vi har mycket gemensamt, men det är klart att det finns olikheter. Jag upplever att ISR gett oss
möjligheter inte bara till samtal och samverkan, utan också till att utveckla tillit och samförståelse. Jag har svårt att tänka mig att något liknande varit möjligt utan denna plattform.
Olikheterna till trots har förbunden, inom ramen för samverkan i ISR, hittat ett forum där de
har möjlighet att dryfta om gemensamma frågor och utmaningar. Detta tycker Fatima Marrakchi,
som idag sitter i rådet för FIFS räkning, är viktigt att poängtera:
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– ISR är en av de få, för att inte säga den enda, plattformen vi har för att träffas och utbyta erfarenheter mellan de muslimska trossamfunden om viktiga och aktuella frågor. Hur tänker de
andra när till exempel gäller debatten om omskärelse, friskolor? Vi lär av varandra och kan komplettera varandras brister.
Att ISR:s möten har skett och sker tillsammans med tjänstemän från SST finns med är också
viktigt tycker Fatima Marrakchi:
– Jag upplever att det inte finns så många andra statliga institutioner som brinner för mångfaldsfrågor och för att skapa broar i samhället. Det skapar förtroende för att det offentliga Sverige
också ser och hör de muslimska organisationernas behov. Jag tänker att det är och har varit en
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resurs för de muslimska trossamfunden att kunna träffas med SST eftersom vi har krav på oss
som mottagare av statsbidrag. Vi kan ta upp frågor som rör registrering av medlemmar, skatteuppbörd, med mera. Det tror jag har hjälpt organisationerna att utvecklas.

många av de frågor som diskuteras i dag i ISR är desamma som för 30 år sedan. Men
många andra frågor har tillkommit på agendan. Bland annat ansvarar ISR numera för fördelningen av verksamhetsbidraget för andlig vård, och genom ISRs riksförbund och församlingar finns
idag inom verksamhetsfältet sju muslimska sjukhuskoordinatörer och sex sjukhusimamer med
arbetsplats i olika delar av Sverige. ISR svarar för tillsättning och tillsyn av dessa resurspersoner
inom den andliga vården.
Vidare samarbetar också ISR med SST i frågor som rör de egna församlingarnas säkerhet, men
även med kommuner och andra myndigheter vad gäller den allmänna krisberedskapen i riket.
ISR medverkar i regeringens trossamfundsråd, och är därutöver en remissinstans vars yttrande
regeringen tillfrågar i olika sammanhang. På agendan för 2020 finns bland annat att medverka i
regeringens stora satsning mot antisemitism – Malmöforum.
ISR har som organisatorisk enhet kommit en lång väg under senaste 30 åren. De muslimska
trossamfunden har, sina meningsskiljaktigheter till trots, haft ett samtalsforum där de kunnat
samtala om gemensamma utmaningar. I en tid då bekännare av Sveriges största minoritetsreligion står inför en rad utmaningar växer också förväntningarna på ISR.
– Jag hoppas att det kommer finnas kvar en plattform där man kan ta upp frågor som berör
myndigheten och de muslimska trossamfunden, säger Fatima Marrakchi, det finns fortfarande
behov för detta!
Text: Hasnain Govani och Max Stockman
Handläggare, religiösa minoriteteter i Sverige
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